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Editoriál
Milí priatelia,

júnové číslo nášho diecézneho časopisu Kapitula prichádza k 

vám v trochu objemnejšej podobe ako doteraz. Chceme vám ním 

sprostredkovať a dať do pozornosti viaceré témy.

Ťažiskovou témou je evanjeliová rada čistoty, resp. téma zasvä-

teného života. Venujeme jej dva články rehoľných sestier, ktoré pô-

sobia na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Cirkevnom gym-

náziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach.

V textoch nájdete komentár k 3. kapitole exhortácie pápeža 

Františka Evangelii gaudium. Približuje nám ohlasovanie evanje-

lia. Autor tohto článku veľmi kompetentne dáva do pozornosti ori-

ginálne postrehy pre každého pokrsteného a radí, ako máme usku-

točniť úlohu šírenia Božieho slova, ktorú sme prijali v krste.

V auguste t. r. sa naplní 50 rokov od smrti Božieho sluhu bis-

kupa Jána Vojtaššáka. V časopise venujeme tomuto výročiu pozor-

nosť prostredníctvom článku cirkevného historika. Spolu s bisku-

pom Jánom Vojtaššákom uverejňujeme aj osobnostný profil ďalšej 

osobnosti diecézy, biskupa Ladislava Zábojského.

V tomto mesiaci naša diecéza dostala šesť novokňazov a sedem 

nových diakonov. Uverejňujeme preto homíliu diecézneho otca bis-

kupa, ktorú predniesol pri kňazských vysviackach. Nech ich aj nás 

toto slovo nástupcu apoštolov stále sprevádza. Slovenskí otcovia bis-

kupi sa pripravujú na úradnú návštevu Ríma v novembri t.r. V čom 

táto návšteva spočíva, to sa dozviete v článku s názvom „Ad limina“.

Mesiac jún je aj záverečným školským mesiacom, preto sme vy-

tvorili priestor aj pre niekoľko článkov odrážajúcich spomienky ale-

bo aktuálne správy z cirkevných škôl.

V rubrike Galéria kostolov vám predstavujeme farský kostol sv. 

Ladislava v Dlhej nad Oravou, pretože sa tam v závere mesiaca slá-

vi slávnosť patróna tohto kostola a farnosti. Napokon si v tomto čís-

le môžete nájsť aj novú melódiu litánií k blahoslavenej sestre Zden-

ke a program tohoročnej púte na Mariánsku horu v Levoči.

Milí čitatelia časopisu Kapitula, prajeme vám príjemné a po-

žehnané prázdniny a dovolenky a užitočný čas strávený pri čítaní 

nášho časopisu Kapitula.

Za redakciu
Mons. Anton Tyrol, 

generálny vikár
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Aktuality diecéznej
kúrie

Požehnanie oltára Majstra Pavla 
v Levoči

Dňa 6. júna 2015 sa v starobylej Levoči kona-

la veľká slávnosť. V popoludňajších hodinách sa 

uskutočnila slávnostná posviacka hlavného oltá-

ra Majstra Pavla v Chráme sv. Jakuba. Posviacka 

sa konala na záver reštaurátorských prác, ktoré 

na tomto oltári prebiehali v rámci celkovej opra-

vy viacerých častí chrámu. Oltár požehnal a sv. 

omšu celebroval spišský diecézny biskup Mons. 

Štefan Sečka s viacerými kňazmi. Na bohosluž-

bách sa zúčastnili aj zástupcovia nadácie Messer-

schmitt Stiftung z Nemecka, ktorí hlavnou mie-

rou podporili opravu oltára. Okrem nich sa na 

oprave finančne podieľal darca z Kanady a Rím-

skokatolícky farský úrad v Levoči.

Po liturgickej slávnosti v Chráme sv. Jaku-

ba nasledovalo slávnostné zasadnutie mestského 

zastupiteľstva, na ktorom primátor mesta Milan 

Majerský odovzdal čestné občianstvo predsedo-

vi správnej rady nadácie Messerschmitt Stiftung 

Dr. Hansovi Heinrichovi von Srbikovi a generál-

nej riaditeľke Pamiatkového úradu SR Kataríne 

Kosovej. Ocenenie udelil aj bývalému riaditeľo-

vi Bavorského štátneho pamiatkového úradu pá-

novi Michaelovi Kühlenthalovi. Cenu primátora 

mesta pri tejto príležitosti dostal aj levočský de-

kan Mons. prof. František Dlugoš. 

Stretnutie s jubilujúcimi kňazmi

V sobotu 30. mája 2015 sa diecézny biskup 

Mons. Štefan Sečka stretol s jubilujúcimi kňaz-

mi Spišskej diecézy. V katedrále sv. Martina sa 

na sv. omši zišlo 23 jubilantov a diecézny otec 

biskup v homílii povzbudil kňazov k horlivos-

ti v ich službe. Rozvinul pritom krásny kresťan-

ský princíp vyjadrený slovami „byť darom pre 

iných“. Po sv. omši nasledoval spoločný obed 

v kňazskom seminári. 

Kňazské a diakonské vysviacky

Vo štvrtok 11. júna a v sobotu 13. júna boli 

v spišskej katedrále sv. Martina diakonské a kňaz-

ské vysviacky. Boli to slávnostné chvíle nielen v ži-

vote našich absolventov teologického štúdia a ich 

príbuzných, ale sú to veľmi dôležité momenty aj 

v mysliach každého človeka, ktorý patrí do Spiš-

skej diecézy. Diecéza dostala sedem nových diako-

nov a šesť novokňazov, čím sa ohlasovanie Božie-

ho slova a vysluhovanie sviatostí stalo opäť výraz-

nejším a presvedčivejším. Vítame teda nových pra-

covníkov v Pánovej vinici! Prvý stupeň - diako-

nát, vysluhoval pomocný otec biskup Mons. An-

drej Imrich a kňazskú vysviacku udelil novokňa-

zom otec diecézy Mons. Štefan Sečka. Homíliu 

diecézneho otca biskupa prinášame v tomto čísle 

v plnom znení. 

Správy od misionárov 
z Kazachstanu

Naši čitatelia možno vedia, že viacerí naši die-

cezáni pracujú v Kazachstane na misiách. Sú to: 

otec Vlad, sestra Alma, sestra Helena a dobrovoľ-

níčky Emilka, Evka a Janka. Okrem nich pracu-

je v misiách aj otec Pavol. Systém ich práce je pri-

spôsobený na ich podmienky. Spočíva v organizo-

vaní spoločných stretnutí. Dĺžka týchto stretnutí 

závisí od možností. Na víkendových stretnutiach 

rozvíjajú systematickú katechézu, resp. absolvujú 
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formačné kurzy a na jednotlivých stretnutiach 

skupín preberajú najmä biblické témy, ktoré pre-

chádzajú do katechézy. Ak naši čitatelia majú 

záujem pomáhať týmto misionárom, radi vám 

sprostredkujeme kontakt. 

Výstava o stredovekých 
kláštoroch

Z iniciatívy Pamiatkového úradu Sloven-

skej republiky (hlavný autor a realizátor), Kraj-

ského pamiatkového úradu Košice, Biskupské-

ho úradu v Spišskej Kapitule a Dominikánskeho 

konventu v Košiciach bola v pondelok 15. júna 

2015 v priestoroch kaštieľa v Spišskom Štiavni-

ku otvorená výstava s názvom „Stredoveké kláš-

tory a ich osudy na Slovensku“. Výstava sa koná 

pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok 

a historických sídiel a Roku zasväteného života. 

Na Spiši bude verejnosti prístupná do 26. júna 

2015 (denne od 10:00 do 12:00 hod. a od 13:00 

do 15:00 hod. - pred návštevou je potrebné kon-

taktovať p. Mravu - tel.: 0907 18 29 52). Na výsta-

ve sa autorsky podieľa Alexander Balega a kolek-

tív, fotografom a grafickým tvorcom výstavy je 

Slavo Haľama. Od roku 1010 do roku 1526 bolo 

na území dnešného Slovenska založených vyše 

100 kláštorov, ktoré od počiatku svojej existencie 

plnili okrem pastoračnej funkcie aj významnú 

úlohu pri šírení civilizácie, vzdelanosti a kultú-

ry. Svojou činnosťou a pôsobením na svoje oko-

lie začleňovali územie Slovenska do európskeho 

kultúrneho priestoru. 

Mons. Anton Tyrol, 
generálny vikár

Spišský Jeruzalem 2015

V dňoch 22. - 24. mája sa v Spišskej Kapitu-

le a okolí uskutočnil v poradí už tretí ročník du-

chovno-kultúrneho festivalu Spišský Jeruzalem. 

Podujatie je inšpirované existenciou kalvárie, 

postavenej v bezprostrednej blízkosti Spišskej 

Kapituly v priebehu rokov 1666-1675. Festival 

mal, podobne ako počas predchádzajúcich roč-

níkov, tematické zameranie na utrpenie, smrť a 

zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Súčasťou festiva-

lového programu bola krížová cesta v areáli Spiš-

skej Kapituly, sv. omša ku cti sv. Jána Nepomuc-

kého, živé predstavenie pašiových výjavov, aj sláv-

nostné bohoslužby v katedrále sv. Martina, kon-

certy, výstavy, meditácie a iné duchovno-kultúr-

ne podujatia. Na festivale vystúpili takí umelci ako 

Martin Babjak, Daniel Buranovský, Katka Koščo-

vá, viaceré spevácke zbory a skupiny. Hosťom bol 

aj páter Michal Zamkovský CSsR, Dr. Peter Maj-

da, rektor seminára a iní. Záštitu nad festivalom 

mal spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.

Podujatie zorganizovali Košický a Prešovský 

samosprávny kraj, Spišské osvetové stredisko v 

Spišskej Novej Vsi, Terra Incognita – kultúrne za-

riadenie KSK, mesto Spišské Podhradie a Regio-

nálne združenie Spišský hrad – Podbranisko. Za 

Spišské biskupstvo podujatie organizoval biskup-

ský vikár Mons. Ľubomír Štefaňák, Mgr. Vladi-

mír Olejník a Dr. Monika Bizoňová. 

Mgr. Vladimír Olejník

Správy z diecéznej charity

V januári 2015 bolo slávnostne otvorené nové 

zariadenie - Dom Božej prozreteľnosti v Liptov-

skom Mikuláši, ktoré požehnal otec biskup Šte-

fan Sečka. Ide o denný stacionár, do ktorého den-

ne prichádzajú najmä seniori. Táto služba je medzi 

seniormi obľúbená, čo sa potvrdilo už v priebehu 

prvého mesiaca. Ďalšou sociálnou službou posky-

tovanou v tomto dome je nocľaháreň. Nocľaháreň 

je špeciálne určená pre ženy, ktoré skončili na uli-

ci, často aj so svojimi deťmi. V Dome Božej prozre-

teľnosti sú prichýlené na dobu určitú, kým sa nám 

nepodarí nasmerovať ich buď naspäť domov ale-

bo pomôcť im zabezpečiť podnájom, resp. umiest-

niť ich do iného sociálneho zariadenia, kde im po-

skytnú dlhodobejšiu pomoc.

V prvú pôstnu nedeľu sa uskutočnila vo 

všetkých kostoloch diecézy zbierka na charitu. Z 

tejto zbierky je financovaná dostavba nového do-

mova sociálnych služieb v Novej Ľubovni kde by 

malo nájsť komplexné služby 31 mladých kombi-

novane postihnutých ľudí. Ďakujeme všetkým za 

milodar aj v mene kombinovane postihnutých, 

ktorým sa tu budú tieto služby poskytovať.
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Po rokoch problémov so strechou na našej 

špeciálnej škole v Spišskej Novej Vsi sa nám po-

darilo v priebehu marca a apríla strechu vyme-

niť. Zároveň v apríli sme dostali stavebné povo-

lenie na ďalšiu etapu prestavby tejto školy, kde 

by mali byť priestory pre ďalšie triedy pre špeci-

álnu školu, triedy pre škôlku, výdajňa stravy, je-

dáleň a spoločenská miestnosť vrátane kaplnky. 

Zároveň sme začali s výkopom základov a samot-

nou stavbou.

V apríli sa konalo Kuratórium Spišskej kato-

líckej charity pod vedením otca biskupa Mons. 

Štefana Sečku, kde sa zhodnotila činnosť a eko-

nomika charity v roku 2014 a zároveň plán čin-

nosti na rok 2015.

V máji bol otvorený nový denný stacionár v 

Ždiari, kde obec prerobila a pre svojich seniorov 

pripravila krásne priestory.

Prvý júnový týždeň sa 34 pracovníkov Spiš-

skej katolíckej charity zúčastnilo púte po švaj-

čiarskych pútnických miestach. 

Ing. Pavol Vilček, 
riaditeľ SpKCH

Prví maturanti na Cirkevnom 
gymnáziu v Dolnom Kubíne

Dňa 22. mája 2015 sa v kostole Sv. Kataríny v 

Dolnom Kubíne konala sv. omša pri príležitosti 

slávnostnej rozlúčky s prvými maturantmi Cir-

kevného gymnázia Andreja Radlinského. Gym-

názium začalo svoju históriu písať v roku 2007 

a v súčasnosti má sedem tried. 

Duchovné cvičenia žiakov

V máji sa žiaci troch ročníkov Cirkevnej spoje-

nej školy v Dolnom Kubíne spolu so svojimi tried-

nymi učiteľmi a pánom kaplánom Martinom Maj-

dom zatúlali do Zuberca, kde strávili niekoľko dní 

v rámci duchovných cvičení. Prechádzky, jednou 

z nich bola krížová cesta, kde boli krásne vyhoto-

vené zastavenia až po hrob Pána Ježiša, futbal, vo-

lejbal, hádzaná, či nejaká tá kombinácia loptových 

hier, opekanie, prednášky aj osobný pohovor pána 

kaplána s našimi birmovancami, svätá omša... ob-

nova duše v krásnom oravskom prostredí bola za-

počatá, hor sa do života! 

Mgr. Mária Šaligová
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Bohu zasvätená čistota je spôsobom nasledova-

nia Ježiša Krista v rehoľnom alebo kňazskom sta-

ve. Rehoľníci a kňazi sú tí, ktorí sa vzdávajú sexuál-

neho a rodinného života výlučne pre Božie kráľov-

stvo (Mt 19,12). Pritom platí, že všetci ľudia sú po-

volaní žiť sexuálnu čistotu, aj keď rôznymi spôsob-

mi, čo Boh chráni dvoma Božími prikázaniami (6. 

a 9.). Sľub Bohu zasvätenej čistoty ide „nad rámec 

zákona“. Opiera sa o evanjeliovú radu, ktorej prvot-

ným prameňom je samotný život Ježiša Krista. Mo-

tívom takéhoto spôsobu života je výhradne láska k 

Bohu, ktorá človeka povolaného disponuje k službe 

blížnym „poza“ rodinné putá.

Teória je jasná, prax náročná. Na jednej strane 

jednoducho preto, lebo ako ľudia sme obdarovaní aj 

sexualitou, na druhej strane je požiadavka sexuálnej 

čistoty náročná kvôli kultúrnemu kontextu, v kto-

rom žijeme. Sexuálne podnety sú všade okolo nás, 

sex je jednou z najdiskutovanejších tém a je pre člo-

veka výzvou. Je pravdepodobne zbytočné poukazo-

vať na to, že sexuálna neviazanosť vedie k deštrukcii 

a kríze jednotlivcov, rodiny a celú spoločnosť. Avšak 

časté zneužívanie sexuality nie je dostatočným zdô-

vodnením pre sľub čistoty. Vzdanie sa sexuálneho 

života z náboženského motívu, čím sľub Bohu za-

svätenej čistoty je, sa nesmie zvrátiť na zavrhovanie 

ľudskej sexuality. Tá je a aj pre Bohu zasväteného 

človeka zostáva darom od Stvoriteľa, ktorý patrí k 

jeho ľudskosti. Platí, že zasvätení ľudia sexualitu ne-

majú potláčať, ale transformovať. Je totiž základnou 

silou v človekovi, dynamikou, ktorá sa nachádza vo 

všetkom, čo cítime, myslíme, konáme, čo nás napo-

kon „pudí“ k osobnostnému rastu a k dozrievaniu 

v láske. 

Ako pripomenul pápež Benedikt XVI., Boh je 

láska a láska je rozmanitá skutočnosť, prejavuje sa 

ako eros (sexualita, čo je viac ako iba sex), philia 

(láska učeníkov, priateľov v Pánovi) a agapé (obeta-

vá láska). On je zdrojom všetkých týchto podôb lá-

sky, preto ich nemožno postaviť proti sebe. Akékoľ-

vek znehodnocovanie rodiny, sexuality, ľudí iného 

pohlavia, ako aj narastajúca tvrdosť (od emocionál-

neho chladu, mocichtivosti až po cynizmus) v prí-

stupe k iným ľuďom sú signálom na reflexiu, či za-

svätená osoba správne chápe a žije sľub čistoty, t.j. 

nielen ako sexuálnu zdržanlivosť, ale ako ustavičný 

prejav lásky k Pánovi a k blížnym. 

Človek žijúci v sľube čistoty je – ako každý kres-

ťan – povolaný k láske. Avšak svoju vitálnu energiu 

prejavuje v podobe lásky philia a agapé, priateľstva a 

služby. Tie sa môžu a majú naplno rozvinúť vo vzťa-

hoch ku konkrétnym ľuďom, ktorých nám Pán po-

siela do cesty v kňazskej/rehoľnej komunite a v po-

slaní. Sľub Bohu zasvätenej čistoty má teda apoštol-

skú dynamiku, robí nás slobodnými pre poslanie, 

ktoré od Cirkvi dostávame. 

Sľub čistoty (celibát) zároveň nemožno chápať 

ako náš, ľudský výkon, niečo, čo pre Boha „robíme“ 

a čo si môžeme pripísať ako svoju „zásluhu“. Isteže, 

sľub čistoty vyžaduje naše vôľové nasadenie, askézu 

Čistota pre nebeské 
kr áľovst vo

Foto: Ľubomír KaĽavsKý
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a niekedy aj boj „až do krvi“ (Hebr 12, 4). Akékoľ-

vek zahrávanie sa alebo experimentovanie s vášňami 

nás môže priviesť na scestie. Ale „zásluhové povedo-

mie“ je nebezpečne blízko spôsobu myslenia farize-

ja v chráme (Lk 18, 9 – 14), na ktorý Ježiš v evanje-

liu svojich učeníkov upozornil. Aby nás sľub čistoty 

(celibátu) viedol k plnej ľudskosti v Kristovi, k dis-

ponibilite v službe a k dokonalej láske, je potrebné si 

neustále pripomínať to, čím sme Bohom obdarova-

ní, koľko darov od Boha Stvoriteľa, Vykupiteľa a Po-

svätiteľa denne dostávame. Mimoriadnym darom je 

aj povolanie k zasvätenému životu a dar Bohu zasvä-

tenej čistoty. Bez Božej milosti by sme neboli schop-

ní si tento spôsob života ani zvoliť, ani žiť v ňom na 

slávu Božiu. Sľub Bohu zasvätenej čistoty teda ve-

die človeka k modlitbe, k dôvernosti a k zjednote-

niu sa s Kristom. Vyžaduje asketicko-vôľovú zlož-

ku, ale predpokladá a zároveň rozvíja kontemplatív-

no-mystickú zložku. 

V modlitbe každodenne predkladáme Bohu našu 

ľudskú intimitu, city, naše najhlbšie túžby. Vníma-

me ich ako našu vlastnú jedinečnosť, ale aj ako to, čo 

je v nás veľmi krehké, čo volá po Božej milosti. Ta-

kýmto spôsobom môžeme si byť stále vedomí svojej 

vlastnej slabosti a bytostnej chudoby, svojej „člove-

činy“, ktorá je odkázaná na silu „zhora“. „Blahosla-

vení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľov-

stvo“ (Mt 5,3). Vskutku sme pred Bohom chudob-

ní, t.j. slabí, krehkí, vedomí si svojej nedostatočnos-

ti. Ale táto naša chudoba je šťastná, lebo nás oslobo-

dzuje od mýtov o našej sebestačnosti, robí pravdivo 

pokornými a závislými na Božej milosti. 

Sľub Bohu zasvätenej čistoty je špecifickým po-

volaním k láske. Aby sme vedeli, ako ho žiť, je po-

trebné kontemplovať Ježiša v evanjeliu, vnímať ho v 

jeho slovách a skutkoch, v slobodných a láskyplných 

vzťahoch k apoštolom, učeníkom, priateľom a pria-

teľkám. O povolanie k Bohu zasvätenej čistote ako o 

povolaní k láske svedčia životopisy mnohých svät-

cov, ktorí nasadili svoj život za vieru a za hodnoty 

z evanjelia vyplývajúce (ako o tom svedčí napríklad 

život jedného s posledných beatifikovaných svätcov 

biskupa Oscara Romera). Rovnakou príťažlivou si-

lou však pôsobia príklady žijúcich kňazov a rehoľní-

kov, ktorých sme mali možnosť osobne poznať, ktorí 

nám boli naporúdzi svojou radou, priateľstvom ale-

bo službou. Stali sa pre nás darom, vďaka ktorému 

sme zakúsili, že povolanie k Bohu zasvätenej čistote 

je skutočne láskyplnou cestou, ktorá vedie človeka k 

zjednoteniu s Bohom, s ľuďmi i k osobnej celistvosti. 

Sr. Edita Príhodová CJ
FF KU v Ružomberku

Foto: Ľubomír KaĽavsKý
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Zasvätený život je cvičením a 
výchovou, ktorou dosahujeme 
dokonalosť lásky.

Sv. Tomáš Akvinský

Človek sa svojím narodením vydáva na cestu. Na 

púť, na ktorej krok za krokom spoznáva životy mno-

hých ľudí. Ľudí, ktorí majú už čo-to prežité. Objavu-

je zákonitosti a pravidlá života. Žije svoju cestu pod-

ľa pravidiel, ktoré si sám vyberie. Jeho život utvá-

rajú udalosti, ktoré zažije, ale i životy ľudí, ktorých 

stretne. Vlastné vnútorné prežívanie a citlivé vní-

manie všetkého, čo sa navôkol deje, ovplyvňuje kva-

litu jeho života. Po etape dozrievania a objavovania 

vlastnej originality prichádza obdobie rozhodovania 

o smerovaní života. Citlivosť na vnútorné i vonkajšie 

podnety, vnímanie okolia a vnútorný hlas sú v tomto 

období určujúce a zavážia pri rozhodovaní. 

Prečo sa mladý človek rozhodne zasvätiť svoj ži-

vot, vložiť ho do rúk predstavených danej rehole či 

spoločenstva? Prečo sa mu zanechanie toho, čo by 

mohol mať, zdá lákavejšie a sľuby chudoby, čistoty 

a poslušnosti považuje za cestu svojho rastu? Pre-

čo pozvanie od Boha, ktoré začuje vo svojom vnútri, 

berie vážne a odpovedá naň svojím áno? 

Odpoveď na to dáva sv. Tomáš Akvinský, ktorý 

hovorí, že zasvätený život je akýmsi cvičením a vý-

chovou, ktorou dosahujeme dokonalosť lásky. Zasvä-

tený život je školou lásky – učí milovať dokonalejšie. 

K tejto dokonalosti lásky sa dostávame troma ces-

tami: chudobou, poslušnosťou a čistotou. A tak dať 

svoj život Bohu znamená vydať sa na cestu a dať mu 

všetko. Skladaním prvých sľubov dávame všetko - 

nielen to, čo práve vtedy máme, ale aj to, čo by sme 

mohli mať v budúcnosti a čím by sme mohli byť.

„Čo si žiadaš?“ Moja odpoveď, 
tak ako mnohých sestier, znela 
„Milosrdenstvo Božie a vaše“.

Moje povolanie sa rodilo postupne. Rehoľný spô-

sob života som si začala uvedomovať, keď som spo-

znala sestry dominikánky, ktoré prišli do našej far-

nosti v Tvrdošíne. Vnímala som ho už počas stred-

nej školy a začal ma priťahovať. V maturitnom roč-

níku na gymnáziu som sa vážne rozhodovala či vstú-

pim do rehole alebo budem pokračovať v štúdiu na 

vysokej škole. S pomocou duchovného sprevádzajú-

ceho som rozlíšila, že potrebujem čas, aby som vo 

svojom rozhodnutí dozrela. Študovala som v Bra-

tislave, bývala na internáte, a to mi pomohlo viac 

sa osamostatniť. Počas štúdia som spoznávala aj iné 

spoločenstvá a rehole a tento čas ma utvrdil v mo-

jom rozhodnutí žiť zasvätený život u sestier domi-

nikánok, lebo spiritualita dominikánskej rehole mi 

bola najbližšia.

Pri vstupe do rehole mi bola položená otázka: Čo 

si žiadaš? Moja odpoveď, tak ako mnohých sestier 

predo mnou a aj po mne, znela: „Milosrdenstvo Bo-

žie a vaše“. Milosrdenstvo spolusestier, aby som tak 

v spoločenstve s nimi mohla čeliť svojim slabostiam 

a krehkosti. Nie náhodou patrónkou nášho rádu je 

Mária Magdaléna, slabá a hriešna žena, ktorá však 

bola povolaná byť prvou ohlasovateľkou evanjelia – 

v dominikánskej terminológii bola povolaná byť pr-

vou kazateľkou.

Môj život môžem pripodobniť k životu tej, kto-

rá po zmŕtvychvstaní hľadala v záhrade Pána. Ona 

stratila Krista, cítila sa opustená, dezorientova-

ná, trúchlila pre jeho neprítomnosť, aby ho mohla 

znovu nájsť, úžasne živého a nečakane blízko. Ne-

vzdávala sa, ale hľadala, až kým Ježiš nevyriekol jej 

meno: „Mária“ (porov. Jn 20,11-18). Povolanie je tak 

príbehom túžby, hľadania i nachádzania Boha – ve-

ľakrát nečakane, veľmi blízko. Silná túžba po Kris-

tovi a prehlbovanie vzťahu s ním aj u mňa prechá-

dzalo rôznymi etapami. Mnohé veci som si spočiat-

ku neuvedomovala, mnohé som postupne spoznáva-

la a dokonca mnohé i teraz, po rokoch zasväteného 

života ako sestra dominikánka, spoznávam. Napĺňa-

ním mojej silnej túžby po Kristovi je každodenné 

áno, ktoré mu hovorím vo svojom osobnom živote, 

v živote v spoločenstve sestier i v práci.

Príbeh zasväteného 
života
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Kontemplovať, čerpať pravdu v 
načúvaní, v spoločenstve s Bohom a 
ovocie svojej kontemplácie darovať 
druhým.

Príbeh môjho zasväteného života je príbehom ži-

vota s Kristom, poznačeného putovaním, spozná-

vaním Pravdy a neustálou snahou žiť túto Pravdu. 

Charizma našej rehole „Conteplari et contemplata allis 

tradere“ – kontemplovať, čerpať pravdu v načúvaní, 

v spoločenstve s Bohom a ovocie svojej kontemplá-

cie darovať druhým, dáva zmysel a naplnenie môj-

mu zasvätenému životu. Životu sestry dominikánky, 

ktorá sa v spoločenstve sestier opiera o päť pilierov 

pomáhajúcich napĺňať charizmu sv. otca Dominika 

(de Guzman). Tieto piliere tvorí: spoločná modlitba, 

spoločný život (život prežitý vo vzájomnej sesterskej 

láske), štúdium ako podstatná súčasť dominikánske-

ho života, súcit charakteristický pre Dominika, kto-

rý sa modlil: „Pane, čo bude s hriešnikmi?“ a kázanie 

ako ohlasovanie radostnej zvesti. Spomenuté pilie-

re sú cestou, ktorá vedie k cieľu putovania, k životu 

v Božom kráľovstve.

Povolanie je milosť, nezaslúžený 
dar, aby som na ceste svojho 
putovania mohla viac žiť milosrdnú 
lásku.

Žitie spoznanej Pravdy a jej darovanie druhým 

je poslaním, ktoré utvára môj život. Spoznávanie 

Krista, najväčšej Pravdy, je základom môjho živo-

ta. Kristus sv. Kataríne Sienskej hovorí: „Poznaním 

seba a mňa vo svetle viery môžeš dosiahnuť poznanie 

pravdy.“ (Dialog s Boží Prozřetelností, s. 170).

A tak spoznávajúc pravdu o sebe, žitú v spolo-

čenstve sestier a čoraz hlbšie spoznávanie Krista 

ma vedie k úprimnej vnútornej premene. Áno dané 

Bohu pred niekoľkými rokmi, neprestajne obnovo-

vané, je záväzok, ktorý ma posúva ďalej. Povolanie 

je milosť, nezaslúžený dar, ktorý som dostala, aby 

som na ceste putovania, v tejto škole milosrdnej lá-

sky, mohla sa o tejto láske viac a viac učiť, viac ju 

spoznávať a viac ju žiť.

Táto cesta, toto putovanie nesie so sebou aj pe-

čať bolesti, samoty, nepochopenia. Sú to výzvy, keď 

sa môžem stávať podobná Kristovi. Ony sú súčasťou 

školy lásky a nástrojom premeny.

Nikdy neochabuj v túžbe žiadať ma o 
pomoc a nestišuj hlas v prosbách.

Dialóg sv. Kataríny Sienskej

Na záver sa opäť opriem o slová sv. Kataríny 

Sienskej, ktoré hovoria o veľkom milosrdenstve a 

láske Boha k nám ľuďom:

„Sladká Pravda (Ježiš), udeľuje stav, čas a miesto, 

útechu a utrpenie podľa toho, čo je potrebné pre vašu spá-

su a k dosiahnutiu vašej úplnej dokonalosti. Veľmi ma 

mrzí, keď človek riadiaci sa mojím učením neklope du-

chom pravdy na bránu Múdrosti môjho jednorodeného 

Syna. Som totiž Otec, ktorý vám skrze túto bránu udeľuje 

chlieb milosti. A niekedy, aby som skúšal vaše túžby a vy-

trvalosť, tvárim sa, že vám nerozumiem, ale v skutočnosti 

vás chápem a dávam vám to, čo potrebujete, pretože vám 

dávam hlad a hlas, ktorým ma voláte. Nikdy neochabuj 

v túžbe žiadať ma o pomoc a nestišuj hlas v prosbách, aby 

som svetu preukázal milosrdenstvo. A neprestávaj klopať 

na bránu mojej Pravdy. Kvôli tomuto plaču a volaniu 

preukážem svetu milosrdenstvo.“ (Dialog s Boží Prozře-

telností, s. 185).

Sr. Adriana Anna Medvecká, OP
Riaditeľka Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, 

Košice

Foto: Ľubomír KaĽavsKý
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Dňa 4. augusta si Spišská diecéza pripomenie 

50. výročie smrti Božieho sluhu biskupa Jána Voj-

taššáka, ktorý zomrel v čase jeho násilnej internácie 

v Charitnom domove v Senohraboch pri Prahe, kam 

bol prepravený 28. októbra 1963. Biskup Ján Vojtaš-

šák si toto miesto dobrovoľne nevybral. Po tom ako 

4. októbra 1963 prezident Antonín Novotný schvá-

lil odpustenie zvyšku trestu biskupom Jánovi Voj-

taššákovi, Stanislavovi Zelovi a Ladislavovi Hlado-

vi pod podmienkou, že sa po dobu 7 rokov nedopus-

tia úmyselného trestného činu, biskup Ján Vojtaš-

šák chcel zvyšok svojho života stráviť na fare u svoj-

ho synovca Tomáša Vojtaššáka, ktorý bol v tom čase 

administrátorom farnosti Oravská Lesná. 

Len pár dní po príchode biskupa do Oravskej 

Lesnej ho navštívil príslušník ŠtB, ktorý mu ozná-

mil, že je predvolaný na Povereníctvo školstva a kul-

túry do Bratislavy, kde sa rozhodne o jeho ďalšom 

pobyte. Dostavil sa tam 10. októbra 1963, kde mu 

v obave zo silného vplyvu na slovenských katolíkov 

oznámili, že jeho pobyt v Oravskej Lesnej, a vôbec 

na Slovensku, je nežiaduci a prikázali mu urýchle-

ný pobyt v domove dôchodcov v Senohraboch pri 

Prahe. V Charitnom domove v Senohraboch bývalo 

v tom čase dvadsať kňazov, ani jeden zo Slovenska. 

Starali sa o nich sestry dominikánky. 

Vzhľadom k tomu, že ako jediný slovenský bis-

kup sa nachádzal v Čechách, kým českí biskupi boli 

ponechaní vo svojej krajine a tiež vzhľadom na kon-

trolu, ktorú naďalej uskutočňovala ŠtB, možno kon-

štatovať, že išlo o izoláciu v pravom slova zmys-

le. Svoju izbu mohol opustiť len na dĺžku jedného 

dňa, ale aj to muselo byť zahlásené vedúcemu chari-

ty, ktorého vzhľadom na jeho aktivity a zrejmú spo-

luprácu s ŠtB nazýval biskup Vojtaššák „dozorcom“ 

domova. Nebolo mu dovolené zúčastniť sa čo i len 

pohrebu svojho pomocného biskupa žijúceho v po-

vesti svätosti Štefana Barnáša, ktorý sa konal 20. 

apríla 1964 v Barnášovej rodnej obci Slovenskej Vsi. 

Hoci mohol prijímať návštevy, hostia boli povinní 

vopred sa ohlásiť a byť zaevidovaní na vrátnici bu-

dovy. Hoci mohol písať, jeho pošta bola kontrolova-

ná štátnou mocou a nechýbali ani odpovede na listy 

kňazov diecézy, ktoré boli písané nasadencami reži-

mu bez vedomia biskupa. Na pozorovanie biskupa 

Jána Vojtaššáka boli nasadení dvaja spolupracovní-

ci – informátori Hrubý a Zapletal. To, že biskup Voj-

taššák sa nemýlil, keď označil správcu Charitného 

domova v Senohraboch Králíčka za „dozorcu“ do-

mova, dokazuje fakt, že Králíček bol skutočne dô-

verníkom ŠtB. Okrem už uvedených spolupracovní-

kov ŠtB a agentov k sledovaniu biskupa Vojtaššáka 

sa dobrovoľne prihlásil aj Josef Neudek z Liptovské-

ho Mikuláša, ktorý vyhlasoval, že poznal biskupa od 

detstva a chodieval do Senohrabov za svojou tetou. 

Na biskupa Vojtaššáka boli nasadení tiež agenti RU-

DOLF, Černý, Thalie. 

Začiatkom roku 1964, kedy došlo k zintenzívne-

niu protikomunistických aktivít biskupa Vojtaššáka, 

ŠtB zaviedla na biskupa Vojtaššáka špeciálnu akciu, 

ktorú nazvala ako „Akce dědek“, ku ktorej bol vy-

tvorený bohatý pozorovací spis H-715. Cieľom tejto 

akcie bolo dosiahnuť izoláciu biskupa od kléru a ve-

riacich na Slovensku, predovšetkým v Spišskej die-

céze a zamedziť jeho aktivity. O násilnom interno-

vaní biskupa a vonkajšej neslobode biskupa Vojta-

ššáka v Charitnom domove v Senohraboch svedčí 

jeho ťažké a hrdinské znášanie pobytu v Čechách, 

ním označované za vyhnanstvo, ktoré viackrát ka-

tegoricky odmietal. Do konca života žiadal o povo-

lenie k návratu na rodné Slovensko. Aj napriek ná-

silným pokusom štátnej moci o vnútorné zlomenie 

jeho pevného charakteru 7. januára 1964 ako pred-

seda zboru slovenských ordinárov zostavil návrh na 

K jubileu smrti 
Božieho sluhu 

biskupa 
Jána Vojtaššáka
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protest voči zásahom štátnej moci do vnútorného 

diania Katolíckej cirkvi na Slovensku prostredníc-

tvom otvoreného tzv. Pamätného spisu /memoranda/ 

katolíkov ČSSR pánu prezidentovi ČSSR. Necelý rok 

pred smrťou napísal svoj posledný pastiersky list zo 

6. septembra 1964, ktorý adresoval kňazom Spišskej 

diecézy. Možno ho považovať za svoj duchovný tes-

tament a smernicu pre ďalší rozvoj diecézy. 

V marci 1965 biskup Vojtaššák v predtuche smrti 

pripravil všetky potrebné záležitosti spojené s poh-

rebom. Presné inštrukcie zaslal svojmu synovcovi, 

farárovi v Oravskej Lesnej, Tomášovi Vojtaššáko-

vi v liste z 9. marca 1965. Žiadal si byť pochovaný 

vo svojej rodnej obci v spoločnom hrobe so svojimi 

rodičmi. Pod krycím názvom poslal na adresu far-

ského úradu v Oravskej Lesnej našporené úspory na 

svoj pohreb a tiež na zhotovenie pomníka nad mies-

tom pochovania jeho i jeho rodičov. Ešte tesne pred 

svojou smrťou žiadal štátne úrady, aby mu dovolili 

aspoň dovolenku na Slovensku, avšak bez úspechu. 

Podľa kroniky Charitného domova v Senohraboch 

sa 31. júla 1965 biskup Ján Vojtaššák necítil dobre, 

na čo upozornil rehoľné sestry. Keďže to nebývalo 

jeho zvykom, sestričky ihneď zavolali lekára, kto-

rý odporučil odviesť ho do nemocnice Říčany. S ná-

božnosťou prijal ešte pred odchodom do nemocnice 

sviatosť pomazania chorých. V nemocnici ho ihneď 

hospitalizovali na internom oddelení v izbe č. 135, 

kde boli štyri lôžka. Ešte 4. augusta 1965 ho sestrič-

ky navštívili, našli ho v dobrom stave a vrátili sa do-

mov s potešením, že sa biskup do Charitného domo-

va v Senohraboch čoskoro vráti. Večer však dosta-

li telefonický odkaz, že zomrel o 16.46 hod. na srd-

cový infarkt. Biskup Vojtaššák sa tesne pred smrťou 

pomodlil ešte modlitbu večerných chvál – vešpier. 

Zomrel 4. augusta 1965 v deň liturgickej spomien-

ky arského farára sv. Jána Mária Vianneya, patróna 

kňazov, v 88. roku života, 64. roku kňazstva a v 44. 

roku biskupskej služby. Nie náhodne ho jeho býva-

lý tajomník na biskupskom úrade Jozef Kapala na-

zval „druhým Jánom Mária Vianneym“ a pri sprá-

ve o jeho smrti poznamenal: „Ja pevne verím, že náš 

hrdinský biskup, martýr slovenského národa, žije 

v zaslúženej sláve spolu so sv. Jánom Vianneyom.“

Pohrebné obrady spojené so zádušnou svätou om-

šou sa konali v sobotu 7. augusta 1965 o 14.00 hod. 

v Zákamennom za účasti viac ako 150 kňazov a 3500 

veriacich. Spišský kapitulný vikár Andrej Schef-

fer sa pohrebu svojho biskupa nezúčastnil. Pohreb-

né obrady vykonal trnavský apoštolský administrá-

tor Ambróz Lazík. Kázeň predniesol na žiadosť de-

kana Štefana Garaja správca farnosti vo Veličnej Jo-

zef Strapec. Po prvých vetách kázne došlo k odsta-

veniu ozvučenia v kostole štátnymi orgánmi. Jozef 

Strapec v kázni vyzdvihol predovšetkým dobré srdce 

biskupa, ktorého slovenský básnik a nástupca Vojtaš-

šáka na fare vo Veličnej Ignác Grebáč – Orlov nazval 

„gemma sacerdotum“, t.j. perlou medzi kňazmi, kto-

rého v pastoračnom úsilí hnalo heslo sv. Pavla: „Ca-

ritas Christi urget nos“ – „Ženie nás Kristova lás-

ka“. Väčšina ľudí však túto kázeň z uvedených dôvo-

dov nepočula. Celý priebeh pohrebu prísno monito-

rovala Krajská správa ministerstva vnútra v Banskej 

Bystrici v spojení s ŠtB. V deň pohrebu štátne or-

gány zakázali autobusovú dopravu do Zákamenné-

ho v snahe zabrániť účasť veriacich a kňazov na poh-

rebe. Príslušníci verejnej bezpečnosti spisovali štát-

ne poznávacie značky áut a preverovala sa účasť ve-

riacich na pohrebe, za ktorú sa následne v zamestna-

Foto: Ľubomír KaĽavsKý
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ní robili pre účastníkov pohrebu represie a iné po-

stihy. Priebeh pohrebu musel správca farnosti v Zá-

kamennom Peter Makoš konzultovať so štátnymi or-

gánmi, ktoré dbali o prísne dodržiavanie programu. 

No aj napriek výslovnému zákazu a mimo progra-

mu vystúpil Mons. Viktor Trstenský, ktorý bol sku-

točným duchovným synom biskupa Jána Vojtaššá-

ka a verným plniteľom jeho príkazov a pokračovate-

ľom diela v otvorenej a odvážnej borbe za práva Ka-

tolíckej cirkvi počas komunistického režimu a v kri-

tike komunizmu. Vo svojom príhovore okrem iné-

ho uviedol presvedčenie o svätosti života biskupa 

Vojtaššáka: „Preto i keď s bratmi svätého Martina vzly-

káme: „Prečo nás, Otče opúšťaš, komu nás siroty zane-

cháš? skláňame svoje srdcia i duše s Vami a pokorne vra-

víme: Nech sa stane Tvoja vôľa, Pane. ... V modlitbách 

i v živote budeme na Vás, drahý Otče, pamätať. Prosíme 

však, nezabúdajte ani Vy na nás, opustených a v Záhrade 

nášho Stvoriteľa i Spasiteľa, proste za nás, aby, ako ste si 

to vrúcne želali, zbožnou modlitbou sme prerážali nebesá, 

kajúcim pokáním zmierovali urážaného a potupovaného 

Vládcu sveta, na každom mieste poctivosťou a neohroze-

nosťou svedčili o Kristovi, Jeho Svätej Cirkvi.“

Nad otvoreným hrobom pána biskupa Vojtaššá-

ka vystúpil aj mladý otec rodiny, pán Jozef Krajňák 

z Veľkej Lomnice. Bolo to, samozrejme, proti sce-

náru, ktorý určili vtedajší štátni mocipáni. V odváž-

nej reči kritizoval vtedajší režim, ktorý ničil najlep-

ších synov národa a potom vracal bezduché mŕtvo-

ly... Za túto reč bol J. Krajňák odsúdený na dva roky 

nepodmienečne.

Pohrebom v Zákamennom sa položila zdanlivo 

bodka za jedným významným predstaviteľom Kato-

líckej cirkvi na Slovensku. V skutočnosti sa však za-

čala písať nová kapitola slovenskej náboženskej a ná-

rodnej snaživosti a schopnosti novej slovenskej ka-

tolíckej generácie postaviť sa za Pravdu, pre ktorú je 

hodno nasadiť svoj život. Život jedného významné-

ho svedka 20. storočia je toho vhodným príkladom 

a jeho hrob je živou kazateľnicou a ponorom do sku-

točných hlbín ľudskej podstaty pre ďalšie generácie, 

ktoré nastúpili po ňom. Hrob biskupa Jána Vojtaššá-

ka sa stal v čase totalitného režimu pútnickým mies-

tom. Pravda sa totiž nedá uzavrieť do múrov a ani 

umlčať. Otvára uši tým, ktorí sú schopní a ochotní 

počúvať. A svoj vrchol dosahuje v Láske, ktorá jedi-

ná je schopná prinášať skutočné obete. 

Dr. Ľuboslav Hromják
Teol. inštitút TF KU Sp. Kapitula

Koláž: Ľubomír Krett
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Evangelii gaudium
III. kapitola:

Ohlasovanie evanjelia podľa pápeža Františka (komentár)

Tretia kapitola exhortácie Evangelii Gaudium 

nesie názov „Ohlasovanie evanjelia“. Pápež Franti-

šek ju začína reflexiou o samotnej podstate Cirkvi. 

Pripomína, že Cirkev je „oveľa viac než len orga-

nická a hierarchická inštitúcia; je to predovšetkým ľud 

putujúci k Bohu“ (b. 111). Ide o tajomstvo Božieho 

ľudu putujúceho dejinami presahujúce len čisto in-

štitucionálne chápanie. Byť Cirkvou znamená, byť 

„Boží ľuďom“, byť „Božím kvasom“ vo svete, kto-

rý stráca orientáciu a potrebuje počuť slová náde-

je a povzbudenia do ďalšieho putovania. V súvislos-

ti s poslaním Cirkvi Svätý Otec pripomína aj slo-

vá Druhého vatikánskeho koncilu, že „spása, kto-

rú Boh uskutočňuje a ktorú Cirkev s radosťou hlása, je 

pre všetkých“ (b. 113). Zdôrazňuje tým skutočnosť, 

že Boh sa rozhodol povolať k spáse všetkých ľudí, 

nie však ako izolované bytosti, ale ako jeden ľud. 

A práve toto spoločenstvo ľudí, ktoré si Boh vybral 

a povolal, nazývame Cirkev. Nikto sa teda sám ne-

spasí, a preto ani nikto nemôže byť sám kresťanom. 

Všetci bez rozdielu sa navzájom potrebujeme. Ježi-

šovým úmyslom nebolo založiť „nejakú exkluzívnu 

či elitnú skupinu“, ale práve naopak, pozýva do nej 

všetkých, aj tých, čo sa „cítia vzdialení od Boha a od 

Cirkvi“, alebo sú „ustráchaní a ľahostajní“ (b. 113). 

Vidíme, že nikto nie je vylúčený zo spoločenstva 

Cirkvi a v jej náručí je miesto pre každého. Pápež 

František túto pravdu zdôrazňuje slovami: „Cir-

kev musí byť miestom nezištného milosrdenstva, kde sa 

všetci cítia prijatí a milovaní, kde nájdu odpustenie a 

povzbudenie žiť podľa vzoru dobrého života evanjelia“ 

(b. 114).

Cirkev ako sviatosť spásy je v tomto svete záro-

veň aj „nástrojom Božej milosti, ktorá neustále nekon-

trolovateľne pôsobí“ (b. 112). V evanjelizačnej činnos-

ti je preto dôležité nezabúdať, že prvý impulz a vô-

bec skutočná iniciatíva vždy vychádza od Boha a len 

prostredníctvom zapojenia do tohto Božieho pôsobe-

nia sa aj my môžeme stať hlásateľmi evanjelia. „Prin-

cíp primátu milosti musí byť ako maják, ktorý neustá-

le osvecuje naše úvahy o evanjelizácii“ (b. 112). Chváliť 

sa úspechmi v pastorácii a pripisovať obrátenie člo-

veka svojim schopnostiam by bolo nielen obmedzo-

vaním Božieho pôsobenia, ale aj nepochopením ce-

lej podstaty evanjelizačnej činnosti Cirkvi.

Počas dvoch kresťanských tisícročí množstvo 

národov prijalo vieru, ktorá bola vždy vyjadrená 

v kultúre daného národa. V dejinách Cirkvi je mož-

né vnímať skutočnosť, že „kresťanstvo sa nikdy nena-

viaže na jediný kultúrny model“ ale, že „v plnej vernos-

ti evanjeliovej blahozvesti“ nesie „charakteristické črty 

mnohých kultúr a národov“ (b. 116). Práve týmto Cir-

kev ukazuje svoju krásu a „vyjadruje svoju katolíc-

kosť“ (b. 116). Jednota Cirkvi nikdy nie je uniformi-

tou, kde všetci musia byť rovnakí, ale je príťažlivou 

harmóniou rozličných foriem kultúr. „Bolo by proti 

logike vtelenia predstavovať si kresťanstvo ako jednotvár-

ne a kultúrne jednoliate“ (b. 117). Aj keď európska kul-

túra bola úzko spojená s rozvojom a šírením kres-

ťanského myslenia, dnes je zrejmé, že to takto nebu-

Foto: pixabay.com
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de stále. V Európe sme svedkami stále silnejúcej se-

kularizácie, ktorá vytláča kresťanstvo na okraj spo-

ločnosti, pričom v iných častiach sveta sa kresťan-

ská viera šíri a Cirkev sa vzmáha a rastie. Nemôže-

me teda chcieť, aby národy všetkých kontinentov pri 

prejavoch svojej kresťanskej viery napodobňovali 

spôsoby, ktoré si osvojili európske krajiny v určitom 

okamihu dejín, nakoľko vieru nie je možné uzavrieť 

iba do jednej kultúry.

Ďalej Pápež František zdôrazňuje, že evanjelizá-

cia a misionárska činnosť sa týka každého kresťa-

na. „Vďaka krstu sa každý člen Božieho ľudu stáva uče-

níkom, misionárom“ (b. 120), a preto každý pokrste-

ný, na ktoromkoľvek stupni poznania svojej viery, je 

aktívnym protagonistom evanjelizácie. Nová evan-

jelizácia si vyžaduje zaangažovanie každého pokrs-

teného, lebo od okamihu osobnej skúsenosti so za-

chraňujúcou Božou láskou nepotrebuje veľa času na 

prípravu, aby mohol hlásať evanjelium. „Bolo by ne-

správne predstavovať si evanjelizáciu ako aktivitu, kto-

rá prináleží len niekoľkým kvalifikovaným veriacim, za-

tiaľ čo zvyšok veriaceho ľudu by mal byť iba prijímate-

ľom ich činnosti“ (b. 120). Pokrstený sa teda nemô-

že zrieknuť úlohy evanjelizovať a musí v tomto po-

slaní neustále rásť a napredovať. Zároveň je dôleži-

té dovoliť, aby „nás aj druhí neustále evanjelizovali“ 

(b. 121). Ľudia, ktorým aj napriek svojím slabostiam 

ponúkame svedectvo viery, sú pre nás vždy vzájom-

ným darom a tiež výzvou, aby sme sa neuspokojili 

s priemerom, ale pokračovali na ceste osobného ras-

tu. Ten kto evanjelizuje druhého, neustále evanjeli-

zuje aj seba samého.

V evanjelizačnej a misijnej činnosti Cirkvi pod-

ľa pápeža Františka zohráva dôležitú úlohu aj ľudo-

vá zbožnosť. František cituje slová svojho predchod-

cu Benedikta XVI., ktoré povedal pri návšteve La-

tinskej Ameriky: Ľudová zbožnosť je „vzácnym po-

kladom Katolíckej cirkvi“ a práve v nej „sa prejavu-

je duša“ jednotlivých národov (b. 123). Ide tu o du-

chovnosť „vtelenú do kultúry jednoduchých ľudí“ a je 

to „legitímny spôsob prežívania viery a spolupatričnos-

ti s Cirkvou“ (b. 124). Mariánske púte, krížové cesty, 

litánie, nedeľné pobožnosti a iné formy zbožnosti sú 

sami o sebe svedectvom viery a nástrojom evanjeli-

zácie. Svätý Otec nás upozorňuje, aby sme preto pre-

javy ľudovej zbožnosti „neudúšali“ a „nerobili si náro-

ky ich kontrolovať“ (b. 124). Ľahko sa totiž môže stať, 

že s dobrým úmyslom na základe liturgických alebo 

právnych predpisov, môžeme ľudovú zbožnosť ob-

medziť alebo dokonca aj zrušiť. Rôzne formy ľudovej 

zbožnosti nás však môžu veľa naučiť a pre toho,„kto 

ich dokáže čítať, predstavujú locus teologicus“, ktorému 

v reflexii nad novou evanjelizáciou je tiež potrebné 

„venovať pozornosť“ (b. 126). 

Aby Cirkev mohla účinnejšie šíriť evanjelium a 

priniesť ho všetkým ľuďom, pápež hovorí o potre-

be „neformálneho ohlasovania“, ktoré sa týka každého 

kresťana. „Byť učeníkom znamená byť stále priprave-

ný prinášať druhým Ježišovu lásku – a to sa môže usku-

točniť na akomkoľvek mieste, na ceste, na námestí, v prá-

ci, na ulici (b. 127).“ Toto ohlasovanie má byť vždy 

úctivé a má začínať osobným dialógom, v ktorom je 

priestor na vyjadrenie radostí a nádejí, ako aj sta-

rosti a problémov, ktoré človek nosí vo svojom srd-

ci. Iba po takomto rozhovore a v ovzduší vzájomné-

ho prijatia je možné ohlásiť Slovo. „Je to ohlasovanie, 

ktoré sa koná s pokorným postojom svedectva toho, kto 

sa stále vie učiť; vo vedomí, že posolstvo je také bohaté 

a hlboké, že nás vždy presahuje (b. 128).“ Bolo by chy-

bou myslieť si, že evanjeliové hlásanie sa musí vždy 

uskutočňovať len „prostredníctvom určitých stabilných 

formuliek alebo presných slov“ (b. 129). Odovzdáva-

nie radostnej zvesti sa realizuje mnohými formami, 

ktoré nie je možné opísať a subjektom ohlasovania 

je vždy Boží ľud so svojimi nespočetnými znakmi 

a výrazovými prostriedkami.

Pre obnovu evanjelizujúcej Cirkvi jej Duch Svä-

tý stále posiela rozličné charizmy. Pápež Franti-

šek v tejto súvislosti upozorňuje, že charizmy nie 

sú „uzavretým majetkom, odovzdaným nejakej skupi-

ne, aby sa oň starala“, ale sú to dary Ducha pre dob-

ro celej Cirkvi. (b. 130) Hlavným znakom autentic-

kosti charizmy podľa Svätého Otca je „eklezialita“, 

čiže schopnosť charizmy harmonicky sa začleniť 

do života cirkevného spoločenstva pre dobro a úži-

tok všetkých. Je pravdou, že niekedy môžu byť veľké 

rozdiely medzi jednotlivými spoločenstvami a ich 

spôsobmi, avšak Duch Svätý „dokáže zo všetkého vy-

ťažiť niečo dobré a premeniť rozdielnosť na evanjelizačný 

dynamizmus“ (b. 131). Iba Duch Svätý je schopný vy-

volať rozdielnosť, pluralitu, mnohorakosť a zároveň 

všetko priviesť k jednote. 

Druhá časť kapitoly je venovaná homílii, kto-

rá je dôležitou súčasťou procesu ohlasovania evan-

jelia. Na jej adresu podľa pápeža Františka „zaznie-

va mnoho sťažností, ktoré nemôžeme nepočuť“ (b. 135). 
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Veriaci homílii prikladajú veľkú dôležitosť, a preto 

neraz tak ako samotní kňazi, aj veriaci trpia. Jedni 

preto, že musia počúvať, druhí preto, že musia ká-

zať. Ide zrejme o dlhoročnú skúsenosť Sv. Otca, kto-

rý konštatuje: „je smutné, že je tomu tak“, lebo homí-

lia by mala byť „intenzívnou a radostnou skúsenosťou 

Ducha, potešujúcim stretnutím so Slovom, prameňom 

neustálej obnovy a rastu“ (b. 135). V kontexte liturgic-

kého slávenia Eucharistie by nemalo byť ohlasova-

nie Božieho slova ani tak katechézou či meditáciou, 

ale predovšetkým dialógom Boha so svojim ľuďom, 

v ktorom sa ohlasujú zázračné udalosti spásy. Kaza-

teľ musí poznať srdce svojho spoločenstva, aby ve-

del, kde sa v ňom nachádza horlivá túžba po Bohu a 

ako s ním komunikovať. V tomto duchu pápež pripo-

mína, že „homília je meradlom na hodnotenie blízkosti 

pastiera a jeho schopnosti stretávať sa so svojím ľudom (b. 

135). Ak je homília príliš abstraktná, ak nedokáže 

zachytiť srdce poslucháča, je to znak, že kazateľ strá-

ca kontakt so svojimi veriacimi a jeho dobre miene-

né slova sa nedotýkajú sŕdc adresátov. Homília by 

však nemala byť „zábavným divadlom“, nemá pripo-

mínať „konferenciu či prednášku“, nemá sa ani „príliš 

predlžovať“ a tiež je potrebné dávať pozor, aby „aby 

slovo kazateľa nezaberalo príliš veľa miesta a Pán mohol 

zažiariť viac než jeho služobník“ (b. 138).

Kázeň by mala byť „rozhovorom matky“ (b. 139). 

Tou dobrou matkou je Cirkev, ktorá v dôvere hovo-

rí svojim deťom, že to, čo ich učí je pre ich dobro, 

lebo vedia, že matka ich miluje. A ako dobrá mat-

ka vie rozpoznať, čo trápi jej deti a pozná ich lepšie 

ako oni sami. Aj keď sa niekedy matkine rady môžu 

zdať nudné, predsa postupne prinášajú ovocie v srd-

ciach detí. V homílií by preto malo ísť o vzájomný 

dialóg sŕdc, kde je „pravda sprevádzaná krásou a dob-

rom“ (b. 142). Hovoriť srdcom znamená udržiavať ho 

nielen v horlivosti, ale vedieť zapáliť srdce druhého. 

„Kázanie v čisto moralistickom alebo doktrinálnom du-

chu a tiež také kázanie, ktoré sa premieňa skôr na lekciu 

alebo exegézu, umenšuje túto komunikáciu medzi srdca-

mi“ (b. 142).

Pápež František zameriava svoju pozornosť aj na 

samotnú prípravu na kázeň a zdôrazňuje potrebu „ve-

novať tejto vzácnej službe privilegovaným spôsobom svoj 

čas“ (b. 145). Aj napriek množstvu povinností, kto-

ré kňazský život prináša, duchovní pastieri by mali 

príprave homílii venovať „dostatočne dlhý osobný čas“, 

dokonca aj keby „ostalo menej času na iné povinnos-

ti, nech už sú akokoľvek dôležité“ (b. 145). Modlitba 

k Duchu Svätému a uvažovanie nad biblickým tex-

tom musí byť základom každej homílie. Ohlasova-

né Slovo nás vždy presahuje, a preto je potrebné pa-

mätať, že nie sme jeho „pánmi ani pôvodcami, ale iba 

strážcami, hlásateľmi a služobníkmi“. K tomu, aby sme 

dokázali objaviť základné posolstvo biblického tex-

tu, musíme zanechať všetky starosti a pozorne na-

čúvať Duchu Svätému, aby sme Božie slovo vedeli 

správne interpretovať na dnešnú situáciu. Kto chce 

druhým kázať, musí sa najprv sám nechať osloviť 

Slovom a dovoliť mu, aby sa vtelilo do jeho konkrét-

nej skúsenosti. Takýmto spôsobom sa ohlasovanie 

stane plodnou činnosťou odovzdávania toho, čo člo-

vek zažil s Bohom. Podľa Svätého Otca “jednou z prí-

čin nudného a neefektívneho kázania je práve neschop-

nosť sprostredkovať vlastnú silu ohlasovaného textu“ (b. 

148). K dobrej príprave na kázeň sa tiež vyžaduje, 

aby kazateľ počúval ľudí, aby vedel, čo jeho veriaci 

prežívajú, všímal si ich problémy a zaujímal sa o ich 

konkrétny život.

Správne pochopenie kázne závisí aj od použité-

ho jazyka: “musí to byť jazyk, ktorý adresáti chápu, aby 

sme neriskovali, že budeme hovoriť naprázdno“ (b. 158). 

Často sa totiž stáva, že kazatelia používajú ťažký teo-

logický slovník, pričom zabúdajú, že mnohé z tých-

to slov nepatria do spoločnej reči ľudu, a preto je ich 

význam pre väčšinu kresťanov ťažko pochopiteľný. 

Ďalším predpokladom dobrej homílie je podľa pápe-

ža pozitívny jazyk. „Tento jazyk nehovorí predovšetkým 

to, čo sa nesmie, ale predkladá to, čo môžeme urobiť lep-

šie (b. 159).“ V praxi tento princíp znamená, že aj 

vtedy, keď hovoríme o nejakom zle, snažíme sa pou-

kázať na pozitívnu hodnotu ideálu, ktorý priťahuje. 

Pozitívne ohlasovanie sa nezastavuje len pri kritike, 

lamentovaní či výčitkách, ale naopak ponúka nádej 

a nové smerovanie.

Záverečnú časť tretej kapitoly pápež František 

venuje téme kerigmy. Prvotné ohlasovanie, čiže ke-

rigma, by mala stáť v „centre evanjelizačného úsilia“ 

Cirkvi (b. 164). Základom kergigmy, ktorú ohlaso-

vateľ evanjelia musí mať tak vo svojom srdci ako aj 

na svojich perách, je pravda: „Ježiš Kristus ťa miluje, 

obetoval svoj život, aby ťa zachránil, a teraz žije po tvo-

jom boku každý deň, aby ťa osvietil, posilnil a oslobo-

dil“ (b. 164). Toto je ústredné posolstvo celého kres-

ťanského ohlasovania a v kvalitatívnom zmysle je 

vždy prvé, keďže sa následne rozličnými formami 
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a spôsobmi v rôznych etapách len prehlbuje a obno-

vuje. A celá kresťanská formácia je v istom zmysle 

len prehĺbením tejto kerigmy, „ktorá zodpovedá túžbe 

po nekonečne, nachádzajúcej sa v každom ľudskom srd-

ci“. (b. 165) Centrálne postavenie kerigmy v evanje-

lizačnom procese Cirkvi si vyžaduje, aby ohlasova-

nie v dnešnej dobe spĺňalo niekoľko dôležitých kri-

térií: „musí vyjadrovať zachraňujúcu Božiu lásku, kto-

rá predchádza morálne i náboženské povinnosti; nesmie 

vnucovať pravdu; má apelovať na slobodu; jeho súčasťou 

má byť opravdivá radosť, povzbudenie, životaschopnosť a 

harmonická celistvosť, ktorá ohlasovanie neredukuje na 

niekoľko doktrín – niekedy viac filozofických než evan-

jeliových“ (b. 165). Tieto usmernenia apelujú na to, 

aby sme sa pri ohlasovaní evanjelia zamerali na jeho 

podstatu a tiež kládli dôraz na vnútornú dispozíciu 

osoby hlásateľa. „Blízkosť, otvorenosť pre dialóg, trpez-

livosť a srdečné prijatie, ktoré neodsudzuje“ (b. 165), sú 

dôležité predpoklady, od ktorých závisí evanjelizač-

ná činnosť a ktoré umožnia prijatie ohlasovaného 

slova. Ohlasovať evanjelium znamená ukázať, že ve-

riť a nasledovať Krista nie je len správne, „ale aj krás-

ne; že toto nasledovanie napĺňa život novým jasom a hl-

bokou radosťou, a to aj uprostred skúšok“. (b. 168)

V tejto súvislosti Svätý Otec ďalej pripomína, že 

duchovných pastierov by ľudia nemali vnímať len 

ako neúprosných „sudcov“ a odborníkov na morál-

ku, „ktorí pranierujú každé nebezpečenstvo a deviáciu“, 

ale v očiach veriacich by kňazi mali byť skôr vníma-

ní ako „radostní poslovia vznešených ideálov, správco-

via dobra a krásy, ktoré sa odrážajú v živote podľa evan-

jelia“. (b. 168) Vysvätení služobníci, ako aj ostat-

ní pracovníci na poli pastorácie, by preto mali byť 

sprostredkovateľmi „vône Ježišovej blízkej prítomnosti 

a jeho osobného pohľadu“. (b. 170)

Je tiež vhodné pripomenúť, že duchovné sprevá-

dzanie veriacich k evanjeliovým ideálom a dosaho-

vanie kresťanskej zrelosti sa deje postupne a vyža-

duje si zo strany duchovným pastierov „čas a obrov-

skú trpezlivosť“. (b. 171) Nemôžeme očakávať okamži-

té obrátenia a chcieť vidieť hneď výsledky svojej prá-

ce. Naopak, musíme byť trpezliví a súcitní s druhý-

mi, aby sme našli spôsob, ako v nich vzbudiť dôve-

ru a otvorenosť pre zmenu a rast. Rovnako nesmie-

me zabúdať, že „situácia každého človeka pred Bohom 

je tajomstvom, ktoré nik zvonku nemôže plne pochopiť“. 

(b. 172) Je našou povinnosťou napomenúť človeka a 

poukázať na objektívne zlo jeho skutkov, avšak „bez 

toho, aby sme súdili jeho zodpovednosť a mieru zavine-

nia“. (b. 172) Do srdca človeka vidí iba Pán Boh, on 

pozná najvnútornejšie motívy konania, a preto by 

bolo veľkým omylom postaviť sa na miesto Boha 

a brať spravodlivosť do vlastných rúk a súdiť blížne-

ho podľa našich pozemských kritérií.

ThDr. František Knapík, PhD.
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Drahí bratia kňazi, diakoni, zasvätené osoby i 

všetci ostatní bratia a sestry!

Všetkých vás zo srdca pozdravujem a vítam na 

našej slávnosti udeľovania sviatosti kňazstva. Ch-

cem sa prihovoriť predovšetkým vám, milovaní kan-

didáti posvätnej vysviacky, o tajomnom dare mod-

litby v živote kňaza. Jej význam a nesmierne dobro-

denie pre kňaza, ale aj pre každého pokrsteného člo-

veka, je odvodený z osoby Krista – Veľkňaza. Ježiš 

Kristus svoj úrad a poslanie milosrdného a verného 

Veľkňaza pred Bohom a prostredníka medzi Bohom 

a ľuďmi uskutočňuje aj tak, že sa za nás modlí, pri-

hovára sa za nás.

K životu a pôsobeniu katolíckeho kňaza neod-

mysliteľne patrí modlitba. Ona nie je iba okrajovou 

činnosťou, ale podstatným prejavom kňazského ži-

vota a služby lásky. Cirkev v modlitbe vidí jeden z 

prameňov nadprirodzeného života, prostriedok po-

sväcovania Božieho ľudu, a zároveň aj nástroj lásky 

a zjednotenia medzi ľuďmi.

Drahí bratia kňazi! Modlitba sa od nepamäti pri-

podobňuje dýchaniu. Dýchanie človeka je veľmi dô-

ležitý biologický proces. Má dve fázy: vdychovanie 

kyslíka a výdych, ktorým sa zbavuje telo škodlivých 

látok. Aj keď každé prirovnanie pokrivkáva, predsa 

toto prirovnanie modlitby k dýchaniu duše má silnú 

výpovednú hodnotu. Chce sa ním naznačiť dvojité 

dobrodenie modlitby pre kresťana, teda aj pre kato-

líckeho kňaza. Prvým dobrodením modlitby je obo-

hatenie toho, kto sa modlí. Druhé dobrodenie je v 

obohatení tých, za ktorých sa človek modlí.

V každej dobrej modlitbe ide vždy o dva rozmery 

modlitby. Ten prvý rozmer smerom do vnútra ľud-

ského srdca hovorí o intímnom vzťahu človeka s Bo-

hom. Modlitba je osobný a živý vzťah Božích detí k 

ich nekonečne dobrému Otcovi, k jeho Synovi Je-

žišovi Kristovi a k Duchu Svätému, ktorý prebýva 

v ich srdci. (porov. KKC, 534) Prvý krok k modlit-

be je otvoriť sa Bohu. Človek hľadá Boha, ale aj Boh 

hľadá človeka. Modlitba je „miesto“, kde sa stretá-

va Boh s človekom a človek s Bohom. Modlitba je 

dialóg, ale iniciátorom tohto rozhovoru je Boh sám. 

On sa prihovára k srdcu človeka ako prvý. Modlitba 

teda nespočíva iba v tom, že my hovoríme Bohu, ale 

že ho najprv počúvame. Pri modlitbe Boh oslovuje 

nás a my mu odpovedáme, raz slovami úst, inokedy 

hnutím srdca alebo skutkom lásky. Dobre sa modliť 

znamená hlavne vedieť počúvať Boha. Modlitba je 

záležitosťou celého človeka, jeho rozumu, vôle, srd-

ca, duše i tela. Ale v modlitbe má byť najaktívnej-

šie naše srdce. Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša napí-

sala: „Pre mňa je modlitba vzletom srdca, jednodu-

chým pohľadom na nebo, výkrikom vďačnosti a lá-

sky v skúške i v radosti.“ Učiteľom modlitby je sám 

Duch Svätý. „Tak aj Duch prichádza na pomoc našej 

slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako 

treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými 

vzdychmi.“ (Rim 8, 26)

O tajomstve modlitby vyslovil sv. Ján Vianney 

prekrásne slová povzbudenia, ktoré nachádzame v 

Homília na kňazskú 
vysviacku 2015

Foto: Ľubomír Krett
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jeho katechéze: „Toto je krásna úloha a povinnosť 

človeka: modliť sa a milovať. Ak sa modlíte a mi-

lujete, to je blaženosť človeka už na zemi. Modlitba 

nie je nič iné ako spojenie s Bohom. Keď má niekto 

čisté srdce, spojené s Bohom, zaplavuje ho rozkoš a 

slasť, ktorá opája, svetlo, ktoré obdivuhodne ožaru-

je. V tomto najhlbšom spojení sú Boh a duša ako dve 

do seba zatavené sviece, ktoré nemôže už nik odde-

liť. ... Deti moje, máte malé srdce, ale modlitba ho 

rozširuje a robí nás schopnými milovať Boha. Mod-

litba nám dáva predchuť neba, akoby k nám zostu-

povalo niečo z raja. Ona nás nikdy nenechá bez slad-

kostí; ona je med, ktorý vteká do duše a robí všetko 

sladkým. V správnej modlitbe sa bolesti rozpúšťajú 

ako sneh na slnku.“ Modlitba kňaza je v pravde jeho 

intímnou komunikáciou lásky s Bohom.

Milovaní synovia, budúci novokňazi! Modlitba 

plní teda nenahraditeľnú funkciu v duchovnom ži-

vote kňaza. Z nej čerpá vitalitu naša viera, naša bez-

výhradná nádej a dôvera v Boha, ale z nej pochá-

dza a rastie aj vrúcna láska nášho srdca voči Bohu. 

Bez modlitby sa jednoducho kňaz nezaobíde. Akou 

mierou vie kňaz žiť modlitbou, takou mierou je aj 

kňazom! Modlitba uschopňuje kňaza na každé dob-

ré dielo, ako to vyslovil sv. Ján Zlatoústy: „Nič sa ne-

vyrovná modlitbe: veď ona robí z nemožného mož-

né, z ťažkého ľahké“.

Z toho vyplýva aj naša starosť a úsilie o ustavič-

né skvalitňovanie našej modlitby. Dušou všetkých 

modlitieb je túžba. Svätý Augustín napísal: „Chce, 

aby sme v modlitbách cvičili svoju túžbu, ktorou by 

sme potom boli schopní prijať, čo nám chce dať.“ 

Najhlavnejšou podmienkou dobrej modlitby je, aby 

sme ju konali v spojení s Kristom a v jeho mene. On 

to sám povedal: „Ak ma budete prosiť o niečo v mojom 

mene, ja to urobím.“ (Jn 14, 14) Vtedy je Pán Ježiš s 

nami pri modlitbe a sám sa za nás prihovára nebes-

kému Otcovi.

Svätý arský farár o dobrej modlitbe povedal: 

„Netreba hovoriť veľa, ak sa chceme dobre modliť, 

vieme, že Ježiš je tam, vo svätostánku: otvorme mu 

svoje srdce, potešme sa jeho prítomnosťou. To je naj-

lepšia modlitba.“

Zvláštne miesto medzi modlitbami kňaza pat-

rí Liturgii hodín na posvätenie času. Má nesmier-

nu duchovnú hodnotu, lebo sa ju modlí Kristus za 

nás i v nás a my sa modlíme k nemu a skrze neho k 

Otcovi. Svätý Augustín o tom napísal: „On sa za nás 

modlí ako náš kňaz, modlí sa v nás ako naša Hlava a 

my sa modlíme k nemu ako k svojmu Bohu. Pozná-

vajme teda náš hlas v ňom a jeho hlas v nás.“ Buď-

me si denne vedomí toho, že Liturgiu hodín koná-

me v mene celého Božieho ľudu a že sa ňou ponára-

me do hlbočín spoločenstva s Najsvätejšou Trojicou.

Foto: Ľubomír Krett
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Milovaní bratia a sestry, najmä vy novokňazi! 

Vtedy, keď Ježiš apoštolom odovzdal svoju kňazskú 

moc a poslanie, predniesol Otcovi svoju modlitbu. V 

nej sa modlil nielen za apoštolov, ale aj z nás. Práve 

v nej naznačil aj druhý rozmer našej modlitby sme-

rom k človekovi, k druhým ľuďom. Ide o pomysel-

ný „výdych“ nášho srdca, či lepšie povedané „výron“ 

našej lásky k bratom a sestrám. To je modlitba nášho 

kňazského orodovania za ľudí.

Práve preto, že kňaz je „druhý Kristus“, zjedno-

cuje sa s ním aj v jeho veľkňazskej modlitbe. Litur-

gia i naša modlitba breviára je napájanie sa na to, čo 

Kristus stále robí: „Ty sedíš po pravici Otca, aby si 

nás zastával“. Každá naša modlitba je napojením sa 

na jeho veľkňazskú modlitbu, pridruženie sa k nej, 

či ide o oficiálnu, či o neoficiálnu modlitbu kňaza, 

samozrejme aj veriacich, celého tajomného Kristov-

ho tela.

Ako kňazi sme ustanovení, akoby profesionálne 

uspôsobení byť orodovníkmi, byť advokátmi u Boha 

za našich veriacich. Modlitba orodovania je jedna 

z našich podstatných úloh a služieb Božiemu ľudu. 

Predstupujme pred Boha vždy s vedomím, že nesie-

me v srdci všetkých svojich veriacich, ba celý svet. 

V niektorých prípadoch sa osobitne dostávame do 

postavenia orodovníkov. Najmä, ak nás o modlit-

by prosia naši veriaci, alebo keď ich vidíme odká-

zaných na naše modlitby. Robme to, čo vidíme na 

Ježišovi v jeho jednotlivých epizódach pozemského 

života, pri výkone jeho kňazstva. Najkrajšie je to na 

kríži: „Otče, od pusť im, oni nevedia, čo robia!“ – oro-

duje, prihovára sa, zastáva sa. Kňaz. práve preto, že 

je Kristov zástupca – „druhý Kristus“ je „advoca-

tus“ – zástanca a orodovník za ľudí. Zastávajme sa 

ľudí pred Bohom, udobrujme, odprosujme – „nemaj 

im to, Pane Bože, za zlé; keby oni ve deli, keby po-

znali teológiu ako my; keby tak poznali prikázania, 

možno by nezhrešili“. Ešte aj tí, ktorí sú proti nám, 

sú predmetom nášho orodovania, aj tých sa zastávaj-

me – to je naše kňazské poslanie, to patrí k podstate 

kňazstva. Aj sv. Pavol vyzýval k modlitbám orodo-

vania „za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na 

vyšších miestach“ (1 Tim 2, 1), za prenasle dovateľov, 

za spasenie tých, ktorí odporujú evanjeliu. Pán Ježiš 

vložil modlitbu svojim apoštolom do rúk priam ako 

zbraň do ich zápasov so zlom vo svete: „Tento druh sa 

nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom.“ (Mt 17, 21)

Ešte vám chcem pripomenúť jeden typ kňazskej 

modlitby: požehnanie. Sám Ježiš túto formu mod-

litby odporúčal apoštolom: „žehnajte tým, čo vás pre-

klínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!“ (Lk 6, 

28) Žehnať je zvolávať Božiu priazeň a lásku na ľudí, 

ktorých stretávame na našich kňazských cestách ži-

vota. Nemyslím tu iba na liturgické požehnanie. 

Rozsievajte požehnanie vždy a na všetkých, ktorých 

vám Božia prozreteľnosť posiela do cesty. „...žehnaj-

te, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehna-

nia.“ (1 Pt 3, 9)

Milovaní bratia a sestry, najmä drahí rodičia a 

príbuzní novokňazov, obdarujte modlitbou tých-

to novosvätencov, aby ich Duch Svätý voviedol do 

tajomstva modlitby. Prosme za nich, aby v modlit-

be objavili dôležitý znak svojej podobnosti s Kris-

tom Veľkňazom a účinný nástroj lásky na posväte-

nie seba i veriacich, ktorí im budú zverení. Amen.

+ Mons. Štefan Sečka
spišský diecézny biskup
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Ladislav Zaboyský (Zábojský) sa narodil 31. 

mája 1793 v Prešove. Pochádzal zo vznešenej rodi-

ny. Jeho otec Peter bol senátorom a najvyšším pred-

staviteľom administratívy mesta Prešov. Matka sa 

volala Margaréta, rodená Kreppová. Mal iba jednu 

sestru. Študoval na gymnáziu v Prešove a Novom 

Meste pod Šiatrom (maďarské mesto Sátoraljaújhe-

ly nachádzajúce sa v Boršodsko-abovsko-zemplín-

skej župe v obvode Sátoraljaújhely.) Filozofiu študo-

val v Košiciach a Trnave. Štúdiu teológie sa venoval 

v Trnave a Pešti.

Od roku 1816 bol tajomníkom spišského bisku-

pa Bélika, v rokoch 1820 – 1824 sekretárom benát-

skeho patriarchu Jána Krstiteľa Ladislava Pyrkera. 

V Spišskej Kapitule bol v rokoch 1824 – 1828 bis-

kupským tajomníkom. Ako farár pôsobil roku 1828 

v obci Veľká pri Poprade, v roku 1832 sa stal kon-

zistoriálnym radcom a v roku 1833 čestným kano-

nikom Spišskej Kapituly. Ako dekan Levočského 

dištriktu a farár v Spišskej Novej Vsi pôsobil v roku 

1840. V rokoch 1849 – 1850 bol inšpektorom základ-

ných cirkevných škôl a členom školskej rady.

Biskup Ladislav Záboyský nastúpil do úradu po 

biskupovi Vincentovi Štefanovi Žigmundovi de Je-

kelfalussim. Za biskupa ho 30. septembra 1850 vy-

menoval pápež Pius IX. Svojho úradu v Spišskej Ka-

pitule sa ujal 22. júla 1851. Biskupom sa stal v dosť 

nepriaznivej porevolučnej situácii. Ľud ho aj napriek 

tomu prijal s veľkou radosťou a vkladal doň veľkú 

nádej. Jeho vymenovanie znamenalo istý ústupok 

viedenského dvora voči Slovákom. Viedenský dvor 

sa týmto gestom vymenovania Zaboyského za bisku-

pa chcel odvďačiť za to, že Slováci boli na cisárskej 

strane počas revolúcie v rokoch 1848 – 1849. Spo-

lu so Záboyským boli vymenovaní aj Štefan Moyses 

do Banskej Bystrice, Jozef Kunszt do Košíc a Štefan 

Kollarcsik do Rožňavy. Ako uvádza vo svojej publi-

kácii Spišskí biskupi Peter Zubko: „V národnopolitic-

kom hnutí sa aktívne neangažoval, skôr sa snažil otupo-

vať národné povedomie, pretože v nacionalizme videl zá-

rodok politiky a mnohých zmätkov, ktorými prednedáv-

nom prešla Spišská diecéza i celá spoločnosť.“ Zaboyský 

bol veľmi ľudský a skromný biskup. Nehľadel na 

osobné záujmy, nenakláňal sa k žiadnej národnos-

ti. Nevyhľadával žiadne pocty, nevyžadoval vyzna-

menania, žil skromne a utiahnuto. Bol skutočne ka-

tolíckym kňazom a kňazom, ktorý žil pre veriacich 

a vieru. Pekne sa na jeho adresu vyjadril vo svojom 

diele Dejiny Štiavnického opátstva Ján Vencko: „Za-

boyský bol skúsený muž, dobrý Slovák a vzorný kňaz. Žil 

Prof. SS.  ThDr . 
Ladislav Záboyský

(1793 –1870)

1850 – 1870  Spišský Biskup

Foto: Ľubomír KaĽavsKý
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výlučne vo svojej diecéze, utiahnuto, prísne k sebe, ale 

ako láskavý otec k druhým.“ Podieľal sa na upevňovaní 

prebúdzajúceho sa národného povedomia Slovákov. 

Od kňazov vyžadoval, aby kňazi ovládali reč ľudu. 

V roku 1852 zaviedol slovenčinu ako vyučovaciu reč 

v Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. Podieľal sa 

na úprave cirkevného ľudového školstva. Mal v sebe 

dostatok sociálneho a pedagogického cítenia, ktoré 

v značnej miere využíval pri starostlivosti o mládež. 

V roku 1852 založil v Levoči alumneum pre sedem-

desiat chudobných žiakov. Z najlepších žiakov vy-

chovával kňazov. V Košiciach a v Spišskej Novej Vsi 

zakladal internáty pre praktickú výchovu dievčat. 

Dokonca sám podporoval chudobných kňazov, uči-

teľov, vdovy či siroty. Na ich podporovanie ročne vy-

nakladal asi 40 tisíc zlatých. Zaboyský štedro pomá-

hal aj svojim dvom synovcom. Jeho sestra, ktorá bola 

vydatá v Spišskom Podhradí, mala dvoch synov. Je-

den z nich, Peter, si zobral za manželku dcéru správ-

cu a stal sa tak pánom Primoviec. Druhý syn Anton 

bol hlavným dôverníkom biskupa. Priaznivo zare-

agoval aj voči memorandovým požiadavkám Slová-

kov v roku 1861. Spolu s banskobystrickým bisku-

pom Štefanom Moyzesom sa angažoval pri príleži-

tosti milenárnych osláv výročia príchodu sv. Cyri-

la a sv. Metoda na naše územie. Jubilejný rok 1863 

považovali za mimoriadnu príležitosť na to, aby pa-

miatka sv. Cyrila a sv. Metoda v slovenskom ľude 

medzi katolíkmi aj evanjelikmi ešte viac ožila. Pô-

vodne sa mali tieto oslavy konať po celom Sloven-

sku. Ich vyvrcholením mala byť cyrilo-metodská 

púť do sídla najstaršej slovenskej diecézy, Nitry, a to 

dňa 5. júla roku 1863. Pre odmietavý postoj ostri-

homského arcibiskupa slovenského pôvodu Jána 

Scitovského a iných uhorských biskupov však nit-

riansky biskup Augustín Roškoványi z tohto návrhu 

ustúpil. Štefan Moyzes našiel podporu jedine u spiš-

ského biskupa Zaboyského, ktorý bol podporovate-

ľom slovenského národného pohybu a bernolákovči-

ny. Milenárne cyrilo-metodské oslavy preto zorgani-

zoval v Spišskej diecéze. Pri tejto príležitosti vydal 

Zaboyský osobitný pastiersky list. Okrem spišského 

biskupstva sa cyrilometodské oslavy v tom čase ko-

nali aj v banskobystrickej diecéze.

Zaboyský povzniesol Spišské biskupstvo aj po 

hospodárskej stránke. Bol to rozhľadený človek, kto-

rý svojím vplyvom presahoval rozmery diecézy a vý-

znamne ovplyvnil aj hodnotové zameranie svojej 

doby. Dňa 11. septembra 1870 vo veku 78 rokov bis-

kup Jozef Zaboyský náhle zomrel v kaštieli v Spiš-

skom Štiavniku. Telesné ostatky biskupa sú pocho-

vané v krypte v Spišskej Kapitule.

Jana Vošková

Bibliografia: VENCKO, J.: Dejiny Štiav-

nického opátstva na Spiši. Ružomberok 1927, s. 

138; ZUBKO, P. – ŠVÁRNY, M.: Spišskí biskupi. 

Spišské Podhradie 1996, s. 29-30; HROMJÁK, 

Ľ.: Vplyv encykliky Grande munus na slovenskú li-

turgiu u Slovákov. In CORANIČ, J. (ed.): Grécko-

katolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí III. 

Prešov 2013, s. 135-152; HROMJÁK, Ľ.: Cyri-

lo-metodský kult a jeho miesto v katolíckom slaviz-

me Leva XIII. In BÁNIK, T. (ed.): Tradícia a prí-

tomnosť misijného diela Sv. Cyrila a Metoda. Nitra 

2013, s. 545-562.
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Pred koncom roka 2015 čaká slovenských otcov 

biskupov veľmi dôležitý bod ich programu. Podľa 

kán. 399 a 400 KKP sú viazaní povinnosťou každých 

päť rokov prísť do Ríma uctiť si hroby svätých apošto-

lov Petra a Pavla a vykonať návštevu u Svätého Otca. 

Návšteva diecéznych biskupov u biskupa univerzál-

nej Cirkvi rímskeho pápeža je zároveň ukážkou jed-

noty a spojenia Cirkvi vo vlasti, z ktorej biskupi pri-

chádzajú, s viditeľnou hlavou Cirkvi a zástupcom Je-

žiša Krista na tejto zemi, so Svätým Otcom.

Povinnosť navštíviť pápeža si uvedomoval už svä-

tý Pavol apoštol, keď pokladal za povinnosť navštíviť 

prvého pápeža, svätého Petra, aby vo svojom účin-

kovaní konal jednotne so zástupcom Ježiša Kris-

ta. V súčasnosti biskupi, ktorým je do starostlivos-

ti zverená diecéza, navštevujú Rím.

Návštevy „Ad limina Apostolorum“ majú svo-

ju dlhú históriu, nie je to nejaký pokoncilový nový 

zvyk. Vo Svätom písme opisuje svätý Pavol, ako vy-

hľadal Kéfasa – Petra, aby sa s ním poradil. Keď po-

tom svätý Peter v Ríme zomiera mučeníckou smrťou, 

stáva sa Večné mesto a v ňom Petrov hrob dôležitým 

bodom rozmáhajúceho sa kresťanstva. K ostatkom 

svätého Petra prúdili stále väčšie zástupy veriacich. 

Toto putovanie vyjadruje aj vžité slovné spojenie „Ad 

Limina Apostolorum“, pretože tento termín zname-

nal v kánonickej terminológii „hroby apoštolov“. Sta-

lo sa už samozrejmosťou, že s postupom času sa ta-

káto návšteva očakávala ako znak jednoty s Petrový-

mi nástupcami aj od tých, ktorí majú v Cirkvi zodpo-

vednosť za cirkevné spoločenstvá v jednotlivých kra-

jinách, teda od biskupov. Tieto povinné návštevy vy-

„ Ad limina“ 
slovenských 

otcov biskupov

Foto: michal pitoniaK
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hlásil už pápež Zachariáš v roku 743. Neskôr, v po-

hnutom šestnástom storočí, v akútnom ohrození jed-

noty kresťanov reformáciou potvrdil povinnosť pravi-

delných biskupských návštev pápež Sixtus V.

Naša pozornosť sa viac sústreďuje na novodobé 

návštevy našich biskupov u Svätého Otca. Máme hl-

boko v pamäti biskupské návštevy u pápeža za to-

talitného režimu. Ten bránil biskupom v takýchto 

návštevách i v odchode do Ríma. Keď si už vzhľa-

dom na tlak verejnej mienky predstavitelia týchto 

systémov nemohli dovoliť biskupov k pápežovi ne-

pustiť, bezprostredný kontakt týchto biskupov s pá-

pežom znamenal vždy pre nich veľkú posilu a upev-

nenie jednoty s ním a celou Katolíckou cirkvou. Slo-

venskí biskupi navštívili Svätého Otca v roku 1982. 

Vtedy pápež Ján Pavol II. hovoril o nedostatku slo-

body. Pri osobných rozhovoroch biskupov upozor-

ňoval na potrebu jednoty, horlivosti a nutnosť jedno-

značne odmietavého postoja k hnutiu Pacem in ter-

ris. Socialistická vláda priebeh tejto návštevy pokla-

dala ako nástup otvoreného politického útoku pro-

ti vtedajšej Československej socialistickej republike 

a útok na Pacem in terris.

O desať rokov neskôr sa návšteva „Ad limina“ 

už niesla v inom duchu. Biskupi prišli k pápežovi 

už nie z arogantnej blahosklonnosti komunistickej 

vlády, ale ako slobodní predstavitelia diecéz v de-

mokratickej krajine. Svätý Otec Ján Pavol II. podo-

tkol, že táto návšteva sa zapíše ako historická, na-

koľko pri poslednej návšteve v Ríme boli len piati 

biskupi a teraz mohol po štyridsiatich rokoch pri-

jať z našej vlasti Petrov nástupca kompletný episko-

pát. Ďakoval Bohu za dar takejto návštevy. Návšte-

va slovenských biskupov u pápeža v roku 2007 mala 

opäť iný charakter. Svätého Otca Jána Pavla II. vy-

striedal na pápežskom stolci Benedikt XVI. Sloven-

ských biskupov ako predseda KBS do Ríma doviedol 

práve náš diecézny otec biskup Mons. František Ton-

dra. Sprevádzal som počas tejto návštevy slovenských 

pútnikov v Ríme a na mnohé dôležité body stretnu-

tí biskupov s veriacimi mám dodnes cenné spomien-

ky. Program návštevy „Ad limina“ bol zostavený tak, 

aby popri pracovných povinnostiach sa mohli bisku-

pi stretnúť so svojimi veriacimi každý deň. 

V prvý deň návštevy biskupov pri hrobe sväté-

ho Petra počas svätej omše Predseda KBS a spišský 

Foto: michal pitoniaK
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diecézny biskup František Tondra poukázal na dve 

veci, ktoré by si biskupi v súvislosti s návštevou Ad 

Limina mali uvedomiť. V prvom rade svoju úlohu 

„byť nositeľmi apoštolského poslania“, ktoré zavä-

zuje. Každý diecézan podľa nášho biskupa Tondru 

si zaslúži, aby biskupi mali oňho patričnú starostli-

vosť, hoci aj nepriamo cez iné inštitúcie. Ďalšiu vec, 

ktorú si musíme uvedomiť je viditeľnosť Cirkvi. Pá-

pež je viditeľnou hlavou Cirkvi, riadi ju, má svoju 

štruktúru a svojou viditeľnosťou sa stáva sviatosťou. 

Tak ju nazýva koncil. Sviatosť spočíva v znaku a mi-

losti. Milosť je Božím darom, znakovosť závisí aj od 

nás. Čím pravdivejšia bude, tým väčšiu milosť prine-

sieme svetu, zdôrazňoval otec biskup Tondra.

Pútnici, ktorí sprevádzali svojich biskupov do 

Ríma, sa so slovenskými biskupmi mohli stret-

núť aj v iné dni. Ďalšími miestami milých stretnu-

tí, na ktoré všetci zúčastnení spomíname boli Ba-

zilika svätého Klimenta, Bazilika svätého Pavla za 

Hradbami, Bazilika Panny Márie Snežnej a na zá-

ver Bazilika v Lateráne. Po skončení bohoslužieb sa 

otcovia biskupi aj napriek náročnému programu po-

čas dňa ochotne stretávali s veriacimi a odpoveda-

li im na ich otázky. Spomínam si, ako veriaci pozi-

tívne hodnotili ich vyjadrenia aj pri neformálnych 

diskusiách v autobuse počas spiatočnej cesty domov. 

Sprevádzal som pútnikov na mnohých slávnostiach 

v Ríme, všetky mali svoje čaro. Jedno je isté, že púť 

s biskupmi na „Ad limina“ je nevšedná, pretože jej 

obsah sa vymyká zaužívanému programu, má svoj 

náboj. Chcem preto povzbudiť aj našich veriacich, 

aby neváhali a v novembri sa na tejto púti zúčastnili, 

určite im prinesie nezabudnuteľné spomienky a hl-

boké duchovné zážitky.

Nadchádzajúca návšteva našich otcov biskupov 

bude po rokoch opäť iná. V Ríme znovu sedí na pá-

pežskom stolci nový pápež – František. Aj on má 

nové vízie pre Cirkev a už vykonané návštevy bis-

kupov z iných krajín dávajú tušiť, v čom nový Svä-

tý Otec vidí kondíciu Cirkvi v budúcnosti. Navštívi-

li ho biskupi z našich susedných krajín, z Ukrajiny, 

Česka i Poľska. Aj keď ku všetkým bol konkrétny, 

predsa z jeho príhovorov k biskupom zo spomína-

ných krajín je vidieť základnú ideu. Silu Cirkvi vidí 

pápež František hlavne v pristupovaní ku sviatos-

tiam. Všetkých biskupov, ktorí ho doteraz navštívi-

Foto: michal pitoniaK
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li, žiadal, aby prehĺbili túto ochotu v srdciach ľudí. 

Budúcnosť Cirkvi vidí v počte mladých ľudí na vy-

učovaní náboženstva, na katechézach. Majú sa tam 

o Cirkvi dozvedieť od Cirkvi. Ďalej biskupom kladie 

na srdce pružnosť a životaschopnosť charity. Prosí 

biskupov, aby veriacich povzbudzovali k spoločen-

skej angažovanosti. Neuzatvárať sa pred svetom, ale 

ísť do sveta a svedčiť o Kristovi. Dobrú kondíciu 

Cirkvi pápež vidí v uspokojivom počte kňazských 

povolaní, pretože kňaz je hnacou silou pre farnosť.

Svätý Otec často apeluje na biskupov, aby hľa-

dali spôsoby zmierenia s novými výzvami a zaují-

mali stanoviská k problémom naše doby. Žiada vo 

svojich príhovoroch biskupov, aby vrátili manžel-

stvu znak nerozlučiteľnosti, lebo manželstvo nie je 

iba „citovým poďakovaním sa druhému“, ale spoje-

nie sa muža a ženy s najhlbšou zodpovednosťou pred 

Bohom. Žiada vyjsť naproti mládeži a na kateché-

zach rozoberať aktuálne problémy spoločnosti. Od 

kňazov žiada misijného ducha, nebáť sa ísť zasie-

vať evanjelium aj na skalnatú pôdu. Všetkých pápež 

vyzýva k pomoci chorým, mnohodetným rodinám 

a opusteným ľuďom.

To sú hlavné myšlienky, ktoré pápež hovorí 

všetkým biskupom. Konkrétnejší je potom k bis-

kupom každej krajiny, pretože každý štát má svo-

je špecifiká. Z toho, čo uverejňujú vatikánske média 

je zjavné, že návštevám „Ad limina“ pripisuje Svä-

tý Otec František obrovský význam a silu, vedie ich 

veľmi zodpovedne, aby tieto návštevy priniesli osoh 

miestnej Cirkvi.

Sprevádzajme v modlitbách už odteraz Sväté-

ho Otca i našich otcov biskupov, aby nadchádzajúca 

návšteva „Ad limina“ priniesla nové svetlo a silu do 

sŕdc všetkých nás, aby sme jej úžitok pocítili v kaž-

dodennom duchovnom i spoločenskom živote. Pá-

pež aj biskupi potrebujú veľa milostí a Božej pomoci, 

preto ak nám to situácia dovolí, neváhajme ísť spre-

vádzať našich otcov biskupov v novembri do Ríma 

svojou prítomnosťou a hlavne svojimi modlitbami, 

aby Duch Boží i touto návštevou obnovil tvárnosť 

našej zeme a svätej Cirkvi v našej vlasti.

Dr. Michal Pitoniak

Foto: michal pitoniaK
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V tomto roku, roku 2015, je to už pätnásť rokov 

od ukončenia môjho štúdia na Strednej zdravotníc-

kej škole Márie Terézie Schererovej, teda akési malé 

výročie. Patril som medzi absolventov, ktorí končili 

štúdium v roku 1999/2000 so zameraním všeobecná 

sestra. Dnes už ten dlhý čas preveril niektoré moje 

spomienky a skúsenosti. Pozerajúc cez moje plecia 

do minulosti, považujem túto školu za najlepšiu v 

mojom doterajšom živote. Mám s čím porovnávať. 

Pred štúdiom na Strednej zdravotníckej škole Márie 

Terézie Schererovej som už získal maturitu na Stred-

nom odbornom učilišti papierenskom v Ružomber-

ku a neskôr som vyštudoval filozofiu na Univerzite 

Komenského. Všade som stretával výborných učite-

ľov, ale žiadna škola ako celok sa do môjho srdca a 

mysle nezapísala tak ako Stredná zdravotnícka ško-

la Márie Terézie Schererovej. Dnes vidím moju ne-

zrelosť, idealizmus, sarkazmus a hrdosť, ktorú som 

prejavoval počas môjho štúdia na tejto škole. Urči-

te som nebol najlepší absolvent školy. Mám pocit, že 

som často rebeloval a cítil sa stredobodom vesmíru. 

Avšak až dnes viem, že skvelí učitelia a atmosféra na 

tejto škole, ich prístup ku mne, ich úsmevy a podpo-

ra zo mňa postupne urobili iného človeka. Zasiahli 

do mňa toľko, že stále v sebe cítim zárodky tých kve-

tín, ktoré vo mne polievali, o ktorých som vôbec ne-

tušil a v sebe nerozpoznával.

Doba, počas ktorej som študoval na Strednej 

zdravotníckej škole, čelila iným problémom ako 

dnešná doba. Aktuálne sa neustále hovorí o „prípra-

ve absolventa na trh práce“. Málokto však hovorí o 

príprave absolventa pre jeho ďalší život. Na stránke 

vašej školy máte vyvesený odborný profil absolven-

ta. Existuje však aj iný profil absolventa tejto ško-

ly. Ten, na ktorý som stále, aj po tých pätnástich ro-

koch, veľmi hrdý! A s láskou by som vás chcel po-

vzbudiť, aby ste naň boli hrdí tiež! Ak totiž opustíte 

brány školy, nebude vás čakať až tak prívetivý svet. 

Začnete stretať závisť a zradu; malicherných ľudí; 

učiteľov, čo vôbec nenapĺňajú ideál učiteľa; kolegyne 

Absolvent píše 
po 15-tich rokoch 

svojej strednej škole
a kolegov v práci, čo vám pripravia smutné a bezsen-

né noci. A na zvládanie týchto problémov nepomá-

ha iba odborný profil absolventa.

Z tohto dôvodu je dôležité takpovediac „vysať“ 

z tejto skvelej školy aj všetko to, čo nesúvisí priamo 

iba so štúdium. Tak rád by som sa vrátil v čase! Tak 

rád by som znovu študoval na tejto škole a znovu a 

lepšie pozoroval láskavý prístup mojich učiteľov; po-

zorne počúval ich slová; tak rád by som sa dal skriti-

zovať a usmerniť. Lebo dnes to viem. Až dnes. Kriti-

ka týchto ľudí nikdy nebola zákerná a útočná. Skrý-

vala sa za ňou hlboká hladina lásky. 

Bohužiaľ, toto všetko som si uvedomil až neskôr, 

keď som stretol zákernú a útočnú kritiku, ktorá ne-

bola nesená láskou. Dnes, po pätnástich rokoch, som 

zabudol takmer všetko odborné, čo som sa naučil 

vrámci profesie všeobecná sestra. Ale nikdy som ne-

zabudol, čo ma naučili ako človeka. Nikdy som ne-

zabudol na úsmev, ak sa mi niečo nepodarilo. Nikdy 

som nezabudol na príklady láskavosti. Nikdy som 

nezabudol na kritiku, keď som urobil niečo nevhod-

né. A nikdy som nezabudol na najväčší dar tejto ško-

ly, že láskavý prístup dokáže naozaj budovať lepší 

svet a že Boh naozaj sprevádza moje kroky. Dnes, 

po pätnástich rokoch, som konečne spoznal, že ne-

existuje lepšia výbava do dnešného cynického a ob-

čas zraňujúceho sveta. Až dnes jednoznačne viem, 

že bez Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie 

Schererovej by som bol horší človek.

Práve teraz sedím za mojim stolom v belgickom 

Bruseli. A je ťažké opísať moju vďačnosť, že Stred-

ná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej vo 

mne budovala aj môj ľudskejší profil človeka. Jedi-

né, ako sa jej dokážem odvďačiť, je spísanie tejto mo-

jej skúsenosti. Udalosti uplynulých pätnástich rokov 

ma občas popálili, zranili či rozplakali. Vždy som sa 

ale snažil naplniť aspoň okrajovo ideál tejto školy, 

ktorý som mal tú česť spoznať, že je nesmierne dôle-

žité odpovedať na zlé láskou; že je nesmierne dôleži-

té nevzdať sa viery a že je nesmierne dôležité nepo-



katolícke školstvo

3/2015 | kapitula | 27 

Máj nie je len časom lásky, ale tiež mesiacom ma-

turitných skúšok. A tak sme sa aj na našom cirkev-

nom gymnáziu rozlúčili so žiakmi štvrtých ročníkov. 

Preto sa chcem v spomienkach vrátiť o štyri roky do-

zadu a pripomenúť si, ako sa to všetko začalo...

Písal sa rok 2011 a ja som dostala ponuku učiť na 

cirkevnom gymnáziu. Dovtedy som nikdy neučila 

na strednej škole, a tak mi pán riaditeľ sľúbil, že ne-

dostanem triednictvo. No zmenili sa okolnosti a na 

začiatku školského roka som zistila, že som tried-

na I.B. Priznám sa, že som sa bála, ako to zvládnem, 

a preto som sa hneď od prvého dňa začala za svoju 

triedu modliť.Verila som Bohu, že keď ma do toho 

povolal, dá mi aj potrebnú silu a schopnosti. A hoci 

som mala strach, dôverovala som mu.

Keď dnes s odstupom času hodnotím uplynulé 

štyri roky, vidím, ako Boh konal. So žiakmi sme si 

vytvorili krásny vzťah. Zažili sme chvíle, na ktoré 

nikdy nezabudneme. A hoci boli aj horšie dni a mu-

seli sme riešiť mnohé problémy, vždy sme šli do toho 

s Bohom a postupne mi odhaľoval zmysel aj ťažkých 

chvíľ. Všetko nás niekam posunulo a náš vzájomný 

vzťah vždy o čosi podrástol a spevnel. 

A keď som ich v deň rozlúčky videla posled-

nýkrát, uvedomila som si, ako dospeli. Nielen fyzic-

ky, ale najmä mentálne. Pochopila som, že im naša 

škola nedala len vedomosti, ale najmä z nich vyfor-

movala dobrých ľudí a mladých kresťanov. A to je 

vec na nezaplatenie. Počas štyroch rokov som mala 

možnosť byť svedkom rôznych situácií, v ktorých 

ma presvedčili, koľko dobra majú v srdci a že sú 

schopní vidieť nielen seba, ale aj potreby druhých 

ľudí, napríklad keď každoročne spolu pripravili ak-

ciu do detského domova. Vždy držali spolu a vede-

li sa povzbudiť. 

A ja som vďačná Bohu, pretože pred štyrmi rok-

mi presne vedel, čo robí. On totiž túto triedu pri-

pravil pre mňa a dal mi takto jeden obrovský dar. 

Dar, ktorý sa nedá ničím zaplatiť; dar, ktorý sa nedá 

nikde kúpiť; dar, ktorý ostáva v srdci navždy – dar 

mladých ľudí, ktorých som mala tú milosť spoznať, 

viesť, povzbudiť, usmerniť. Boh ich viedol, premie-

ňal, formoval, priťahoval každý deň bližšie a bliž-

šie k sebe. A aj mňa Boh menil. Oni sa dotkli môj-

ho srdca natoľko, že som si uvedomila, čo je v živote 

dôležité – kráčať ku Kristovi a viesť k nemu aj dru-

hých. 

Na myseľ mi prichádzajú slová z 15. kapitoly Já-

novho evanjelia: „Lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ 

A ja dnes ďakujem Bohu za všetko, čo v našej trie-

de vykonal. Je to jeho zásluha. V jeho rukách boli 

všetky naše akcie i písomné maturity, ktoré sme mu 

obzvlášť zverili a za ktoré sme sa modlili. A výsle-

dok? Pochopili sme, že bez neho naozaj nemôžeme 

nič urobiť, ale s ním všetko, dokonca aj nemožné. 

Pretože on je Boh zázrakov. A preto sa nebojím ani 

o ústne maturitné skúšky, pretože sú v jeho rukách. 

On sa postará. 

Mám radosť, že moji žiaci mali skúsenosť s Bo-

hom, že na vlastnej koži pocítili, že s ním sa oplatí 

ísť do všetkého, že on nám nedáva len dobré veci, ale 

tie úplne najlepšie. 

A čo bude s nimi ďalej? Nemám strach. Veď sú 

a vždy budú v mojich modlitbách. Boh si ich pove-

die. Život v našej škole sa síce pre nich končí, ale ten 

skutočný život, život s Bohom pre nich pokračuje. 

A ja som šťastná, že naša škola bola pre nich odrazo-

vým mostíkom.

Lenka Horáková

Niečo sa končí, 
niečo sa začína ...

škvrniť mojím konaním dobré meno tejto školy. Ne-

viem, či tento ideál napĺňam tak, ako si táto škola za-

slúži. Stále sa snažím. Ale jedno viem určite: mnohí 

ľudia sú hrdí na to, že vyštudovali prestížne zahra-

ničné školy, ja som hrdý na to, že som dostal dar byť 

absolventom Strednej zdravotníckej školy Márie Te-

rézie Schererovej.

S úctou a hlbokou vďakou

Milan Hrabovský
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Milí naši priatelia!

Dnes sa Vám chcem prihovoriť v mene nás, pe-

dagógov, ktorí máme tú česť učiť v Základnej škole 

Rudolfa Dilonga v Trstenej. Ako už žiaci spomína-

li, sme kolektív mladých zanietených učiteľov, kto-

rí spolu s pani upratovačkami i kuchárkami tvoria 

veľkú rodinu. O rodinnú atmosféru na pracovis-

ku sa stará naša pani riaditeľka PhDr. Magdaléna 

Zmarzláková. Záleží jej na tom, aby sme do práce 

chodili radi, s úsmevom a s vedomím, že je tu pre 

nás.

Uvedomujeme si, zvlášť v dnešnej dobe, našu dô-

ležitú úlohu formovať deti k správnym životným 

hodnotám. Aby sme mohli správne formovať žia-

kov aj my potrebujeme byť formovaní. Každoroč-

ne sa zúčastňujeme trojdňových duchovných cviče-

ní pod vedením skúsených exercitátorov. Raz za me-

siac mávame v popoludňajších hodinách duchovné 

obnovy, ktoré v súčasnosti vedie pán kaplán Peter 

Duffala.

Veľmi nám pomáha tzv. chvíľka na modlitbu. 

Je to krátke 10-minútové zastavenie sa počas dňa a 

všetci, ktorí majú voľnú chvíľku a neučia, nepracujú, 

neupratujú, sa modlia v kaplnke za školu.

Spolu so žiakmi každý školský rok začíname aj 

končíme svätou omšou. Prikázané sviatky, ktoré pri-

padnú na deň školského vyučovania, slávime v Kos-

tole sv. Martina v Trstenej. V našej škole máme aj 

vlastnú kaplnku, kde sa raz týždenne – vždy v stre-

du – slúžia sväté omše. Prípravu týchto svätých omší 

majú na starosti jednotlivé triedy. Tento rok sa ich 

zúčastňujú aj malí škôlkari, pretože pri našej zá-

kladnej škole vznikla cirkevná materská škola. 

Pozdr av z Or avy

Počas školského roka sa jednotlivé triedy formu-

jú cez duchovné obnovy, ktoré majú za cieľ utužiť 

spoločenstvo s Bohom aj so spolužiakmi navzájom. 

Každodenná modlitba pred a po vyučovaní je samo-

zrejmosťou. Snažíme sa vytvoriť žiakom príjemné 

prostredie, kde sa môžu prejaviť a cítiť sa bezpečne.

Zapájame sa aj do rôznych súťaží, ktoré formujú 

srdce i dušu. Určite mnohé z nich poznáte aj vy a za-

pájate sa do nich. Ide napríklad o Biblickú olympiá-

du, Biblia očami detí, Noc čítania Biblie, Tajomstvá 

a poklady Youcatu a iné. Taktiež usporadúvame be-

sedy so vzácnymi ľuďmi, ktorí odhaľujú žiakom krá-

su duchovného života. Sú to najmä misionári, rehoľ-

níci a rehoľníčky. V súčasnosti v škole hodiny nábo-

ženstva vyučuje aj školská sestra sv. Františka ses-

tra Damiána.

Cirkevný rok nám dáva príležitosť zažiť spolu 

so žiakmi nevšedné chvíle, ako sú vianočné sviat-

ky, vianočné besiedky v triedach, vianočná akadé-

mia pre širokú verejnosť, sviatok svätého Mikuláša, 

veľkonočné sviatky, spoločné krížové cesty, októbro-

vé ružence, spolu s rodičmi výroba adventných ven-

cov a mnohé iné.

Aspoň v krátkosti som sa Vám snažila priblížiť 

duchovný život našej školy. Je veľmi pestrý a zaují-

mavý. Čo poviete? Už teraz sa teším na Váš príspe-

vok, aký duchovný život žije vaša škola. Na záver sa 

rozlúčim heslom, ktorého sa pridržiavame: „Pod 
Božou ochranou pracuje a prekvitá...!“ Prajem 

Vám veľa Božích milostí, aby ste mohli aj vy mohli 

pracovať na Božom diele a prekvitať v Božej láske.

Tak hádam do skorého videnia, priatelia!

Martina Gáliková
 (učiteľka ZŠ R. Dilonga v Trstenej)

Foto: martina GáliKová Foto: martina GáliKová
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Obec Dlhá nad Oravou, rozprestierajúca po oboch 

brehoch rieky pod pohorím Oravská Magura, vôbec 

nie je dlhá. Pozdĺž hlavnej cesty, ktorá ju pretína zo 

západu na východ, nemá ani dva kilometre. O čosi 

dlhšia je v priečnom smere zo severu na juh. Jej 

dnešný názov pochádza z pôvodného staršieho názvu 

Dlhá Lúka, ktorý až do konca 16. storočia bol spoloč-

ný aj pre susednú Sedliacku Dubovú. Z pohľadu pan-

stva Oravského zámku išlo o naozaj dlhšiu (aj keď po-

merne úzku) západnú dolinovú nivu v prevažne hor-

natom okolitom kraji.

Barokovo-klasicistický kostol postavený uprostred 

dediny pochádza z roku 1811. Neskoršie bol presta-

vovaný a podľa aktuálnej potreby rozšírený. Z von-

Kostol sv. Ladislava 
v Dlhej nad Or avou

kajšieho pohľadu zaujme najmä vežovou strechou so 

zdvojenými cibuľami navzájom spojenými takzva-

nou lampou (lucernou) a polygonálnym záverom svä-

tyne. Patrónom kostola je sv. Ladislav uhorský kráľ 

(sviatok 27. júna). Hlavným individuálnym atribú-

tom svätca je sekera (alebo halapartňa). Niekedy drží 

v ruke zástavu s dvojkrížom alebo rovnako zdobený 

štít. Takto ho poznáme a identifikujeme v mnohých 

slovenských kostoloch. Na oltárnom obraze v Dlhej 

nad Oravou je zobrazený v netypickom výjave pri 

prameni. Námet má oporu v legende o zázračnom ob-

čerstvení Ladislavovho vojska.

Dr. Ľubomír Kaľavský

Foto: Ľubomír KaĽavsKý
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LITÁNIE 
K BLAHOSLAVENEJ 

ZDENKE
m.: R. Adamko

Blahoslavená Zdenka, odovzdaná Duchu Svätému,

Blahoslavená Zdenka, milujúca trpiaceho a ukrižovaného Krista,

Blahoslavená Zdenka, túžiaca s Kristom a pre Krista trpieť,

Blahoslavená Zdenka, kráčajúca v šľapajach milosrdného a ukrižovaného Krista,

Blahoslavená Zdenka, milovníčka Eucharistie,

Blahoslavená Zdenka, ctiteľka Panny Márie,

Blahoslavená Zdenka, dôverujúca anjelovi strážnemu,

Blahoslavená Zdenka, milujúca Cirkev,

Blahoslavená Zdenka, odvážna v budovaní Cirkvi,

Blahoslavená Zdenka, milujúca svoju kongregáciu,

Blahoslavená Zdenka, naplnená duchom pokánia,

Blahoslavená Zdenka, ochotná obetovať sa za iných,

Blahoslavená Zdenka, trpezlivá v ťažkostiach a pri nepochopení,
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Blahoslavená Zdenka, slúžiaca chorým a trpiacim,

Blahoslavená Zdenka, pomáhajúca prenasledovaným pre vieru,

Blahoslavená Zdenka, odvážna pri záchrane kňazov,

Blahoslavená Zdenka, obeť lásky a násilia,

Blahoslavená Zdenka, odovzdaná Bohu v utrpení,

Blahoslavená Zdenka, hrdinská v odpúšťaní,

Blahoslavená Zdenka, vzor pevnej viery,

Blahoslavená Zdenka, plná nádeje,

Blahoslavená Zdenka, rozdávajúca úsmev,

Blahoslavená Zdenka, vyžarujúca pokoj,

Blahoslavená Zdenka, chrániaca posvätnosť nedele,

Blahoslavená Zdenka, plná vďačnosti za každú milosť,

Blahoslavená Zdenka, vytrvalá v utrpení,

Blahoslavená Zdenka, konkrétna v láske k blížnym,

Blahoslavená Zdenka, nezlomná vo vernosti,

Blahoslavená Zdenka, pokorná v službe,

Blahoslavená Zdenka, milujúca tichosť,

Blahoslavená Zdenka, príklad zasväteného života,

Blahoslavená Zdenka, milujúca všetkých ľudí,

K.: Oroduj za nás blahoslavená Zdenka.

Ľ.: Aby sme...

Modlime sa.

Dobrotivý Bože, ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavi-

la radostnou službou chorým a tvojim kňazom; prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprim-

nej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami tvojho Syna Ježiša Krista, 

ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.



10.00  



Staňte sa naším 
Prispievateľom

Deje sa vo Vašej farnosti či v spoločenstve niečo podnetné?

Dajte o tom vedieť!

Napíšte na casopis@kapitula.sk.

NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU

Ak chceš dostávať časopis priamo do svojej schránky, 

daj nám to vedieť na casopis@kapitula.sk


